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ObOwIązkI PRaCOdawCy  
wObEC zwalnIanEgO PRaCOwnIka

wSTęP
W. zależności. od. zaistniałych. okoliczności. i. potrzeb,. strony. stosunku. pracy.
mogą.zastosować.różne.rozwiązania.w.celu.zakończenia.wiążącej.ich.umowy.
o.pracę ..W.niektórych.przypadkach.nie.muszą.podejmować.żadnych.działań,.
gdyż.stosunek.pracy.sam.wygaśnie.lub.umowa.o.pracę.ulegnie.rozwiązaniu .

Pracodawca.rozwiązujący.z.pracownikiem.umowę.o.pracę.powinien.za-
dbać. o.zachowanie. procedur. związanych. z.zakończeniem. stosunku. pracy ..
W.zależności.od.rodzaju.łączącej.go.z.pracownikiem.umowy.o.pracę.i.jego.
zakładowego. stażu. pracy,. stosuje. różne. okresy. wypowiedzenia .. Bardziej.
sformalizowane. obowiązki. ma. pracodawca. w.związku. z. rozwiązywaniem.
umów.o.pracę.na.czas.nieokreślony,.np ..istnieje.konieczność.uzasadnienia.
wypowiedzenia. czy. rozwiązania. umowy. o. pracę. bez. wypowiedzenia ..
W.każdym.przypadku.musi.wydać.pracownikowi.świadectwo.pracy ..Wyjąt-
ki.przewidziane.są.dla.umów.terminowych.zawartych.w.okresie.24.miesię-
cy ..W.tym.przypadku.pracodawca.może.wydać.zbiorcze.świadectwo.pracy.
obejmujące.wszystkie.umowy.terminowe.zawarte.w.tym.okresie ..Jednak.na.
wniosek.pracownika.będzie.musiał.wydać.świadectwo.pracy.po.zakończe-
niu.poszczególnych.umów.lub.nawet.jednej.z.nich .

Pracodawca.nie.może.przy.tym.uzależniać.wydania.pracownikowi.świa-
dectwa.pracy.od.jego.obowiązku.rozliczenia.się.z.zakładem.pracy ..

Z.tytułu.rozwiązania.stosunku.pracy.pracodawca.i.pracownik.muszą.do-
konać. wzajemnych. rozliczeń. finansowych .. Pracodawca. przede. wszystkim.
powinien.wypłacić.pracownikowi.należne.wynagrodzenie ..Jeżeli.pracownik.
nie.wykorzystał.całego.przysługującego.mu.urlopu.wypoczynkowego,.pra-
codawca.wypłaca.ekwiwalent.za.ten.urlop ..W.pewnych.sytuacjach,.w.celu.
wcześniejszego. rozwiązania. umowy. o. pracę,. pracodawca. może. skrócić.
okres.wypowiedzenia ..W.takim.przypadku.pracownikowi.należy.wypłacić.
stosowne. odszkodowanie .. Ponadto. pracownikowi. może. przysługiwać. od-
prawa.z.tytułu.zwolnień.grupowych.lub.zwolnienia.indywidualnego.z.przy-
czyn.niedotyczących.pracowników.lub.odprawa.emerytalno-rentowa,.jeżeli.
stosunek. pracy. ustał. w.związku. z.przejściem. na. jedno. z. tych. świadczeń ..
Z. kolei. pracownik. powinien. rozliczyć. się. z. umowy. o. wspólnej. odpowie-
dzialności.materialnej.czy.też.zwrócić.powierzone.mu.mienie.pracodawcy .
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Każdy. pracownik,. któremu. wygasł. tytuł. do. ubezpieczenia. społecznego.
i.ubezpieczenia.zdrowotnego,.podlega.wyrejestrowaniu.z.tych.ubezpieczeń ..
Zgłoszenie.wyrejestrowania.z.ubezpieczenia.płatnik.składek,.czyli.pracodaw-
ca,.jest.zobowiązany.złożyć.w.terminie.7.dni.od.daty.zaistnienia.tego.faktu .

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowa.o.pracę.może.zostać.rozwiązana.w.kilku.trybach,.tj .:
n. .na.mocy.porozumienia.stron,
n. .przez.oświadczenie. jednej.ze.stron.z.zachowaniem.okresu.wypowie-

dzenia.(rozwiązanie.umowy.o.pracę.za.wypowiedzeniem),
n. .przez.oświadczenie.jednej.ze.stron.bez.zachowania.okresu.wypowie-

dzenia.(rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia),
n. .z.upływem.czasu,.na.który.była.zawarta,
n. .z.dniem.ukończenia.pracy,.dla.której.wykonania.była.zawarta,
n. .przez.wygaśnięcie .

Porozumienie stron

Do.rozwiązania.umowy.o.pracę.może.dojść.za.porozumieniem.stron ..Następuje.
to. w.przypadku. zgodnych.oświadczeń.woli. pracownika. i. pracodawcy,. którzy.
decydują.się.na.rozwiązanie.umowy.o.pracę.(art ..30.§.1.pkt.1.ustawy.z.26.czerw-
ca.1974.r ..–.Kodeks.pracy;.j .t ..Dz .U ..z.1998.r ..Nr.21,.poz ..94;.ost ..zm ..Dz .U ..
z.2014.r ..poz ..208;.dalej:.k .p .) ..W.takim.trybie.może.zostać.rozwiązana.każda.
umowa.o.pracę ..Pracownik.i.pracodawca.zawierają.w.tej.sprawie.porozumienie.
jako. równorzędni. partnerzy,. wspólnie. ustalając. termin. rozwiązania. umowy.
o.pracę ..Nie.ma.także.znaczenia,.która.ze.stron.wystąpi.z.inicjatywą.rozwiązania.
umowy,.ponieważ.porozumienie.jest.odzwierciedleniem.zgodnej.woli.stron .

  w trybie porozumienia strony stosunku pracy mogą rozwią-
zać każdą umowę o pracę.

W.przypadku.rozwiązania.umowy.w.tym.trybie.pracodawcę.nie.obowią-
zują.ograniczenia.wynikające.z.przepisów.prawa.pracy,.dotyczące.np ..ko-
nieczności.uzasadnienia. rozwiązania.umowy.o.pracę. (tak. jak.przy.wypo-
wiadaniu.umów.na.czas.nieokreślony).lub.przeprowadzenia.konsultacji.ze.
związkami.zawodowymi.w.sprawie.zwolnienia.pracownika .
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Taki. sposób. rozwiązania. umowy. jest. najbezpieczniejszy. dla. pracodaw-
ców,.gdyż.nie.naraża.ich.na.późniejsze.ewentualne.spory.sądowe.lub.skargi.
składane.do.Państwowej.Inspekcji.Pracy.dotyczące.trybu.rozwiązania.umo-
wy.o.pracę ..Pracodawca.może.zachęcać.pracownika.do.rozwiązania.umowy.
o.pracę.na.mocy.porozumienia.stron.i.jednocześnie.akcentować.dobre.strony.
rozwiązania.umowy.w.tym.trybie ..Dogodnością.jest.możliwość.ustalenia.do-
wolnego.terminu.rozwiązania.umowy ..Ponadto.pracodawca.zawsze.może.za-
proponować. pracownikowi. możliwość. wykorzystania. urlopu. wypoczynko-
wego.w.pełnym.wymiarze.przysługującym.mu.w.danym.roku.kalendarzowym,.
mimo.że.ma.obowiązek.udzielić.urlopu.tylko.w.wymiarze.proporcjonalnym.
do.okresu.u.niego.przepracowanego.w.danym.roku.(art ..1551.k .p .).lub.wypła-
cenia.dobrowolnej.odprawy.w.satysfakcjonującej.pracownika.wysokości .

  w piśmie rozwiązującym umowę za porozumieniem stron 
pracodawca i pracownik powinni określić warunki, na 
jakich dojdzie do rozwiązania umowy w tym trybie.

Umowa.o.pracę.może.zostać.rozwiązana.z.pracownikiem.ma.mocy.poro-
zumienia.stron.także.w.przypadku.reorganizacji.zakładu.pracy.lub.z.przy-
czyn.ekonomicznych.na.podstawie.ustawy.z.13.marca.2003.r ..o.szczegól-
nych.zasadach.rozwiązywania.stosunków.pracy.z.pracownikami.z.przyczyn.
niedotyczących. pracowników. (Dz .U .. Nr. 90,. poz .. 844;. ost .. zm .. Dz .U ..
z. 2008. r .. Nr. 237,. poz .. 1654;. dalej:. ustawa. o. zwolnieniach. grupowych) ..
W.takiej.sytuacji.niezależnie.od.tego,.czy.będzie.to.zwolnienie.grupowe.czy.
indywidualne,.przewidziane.w.tej.ustawie,.jeżeli.pracodawca.zatrudnia.co.
najmniej.20.osób,.to.każdemu.zwalnianemu.pracownikowi.wypłaca.odpra-
wę.w.wysokości.uzależnionej.od.okresu.zatrudnienia.u.tego.pracodawcy .

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę 

Kodeks. pracy. dopuszcza. możliwość. wypowiedzenia. umowy. o. pracę .. Jest. to.
jednostronne.oświadczenie.woli.składane.przez.pracodawcę.(lub.pracownika),.
powodujące. rozwiązanie. stosunku. pracy. po. upływie. okresu. wypowiedzenia ..
Zgoda.drugiej.strony.na.wypowiedzenie.umowy.o.pracę.nie.ma.żadnego.zna-
czenia ..Oświadczenie.woli.o.wypowiedzeniu.umowy.o.pracę.uznaje.się.za.zło-
żone.z.chwilą,.gdy.doszło.do.wiadomości.stron.w.taki.sposób,.że.każda.z.nich.
mogła.się.zapoznać.z.jego.treścią .



14 października 2014 roku    www.serwispp.infor.pl8

Umowa o pracę na czas określony

W.przypadku.umowy.o.pracę.zawartej.na.czas.określony,.na.okres.nieprze-
kraczający.6.miesięcy,.żadna.ze.stron.nie.może.dokonać.jej.wypowiedzenia ..
Natomiast.przy.umowach.zawartych.na.czas.dłuższy.niż.6.miesięcy,.strony.
mogą. przewidzieć. możliwość. jej. wcześniejszego. rozwiązania. za. 2-tygo-
dniowym.wypowiedzeniem,.przez.każdą.ze.stron.(art ..33.k .p .) .

Wypowiedzenie.przez.pracodawcę.umowy. terminowej.złożone.pracow-
nikowi.nie.wymaga.podawania.przyczyny ..Zasada.ta.budziła.wiele.wątpli-
wości,. ale. o. jej. zgodności. z. Konstytucją. orzekł. Trybunał. Konstytucyjny.
w.wyroku.z.2.grudnia.2008.r ..(P.48/07;.Dz .U ..Nr.219,.poz ..1409) .

  Pracodawca wypowiadający pracownikowi umowę o pra-
cę na czas określony nie musi podawać przyczyny wypo-
wiedzenia.

Warto.zwrócić.uwagę,.że.jedyną.przesłanką.wypowiedzenia.umowy.ter-
minowej.nie.może.być.np ..osiągnięcie.przez.pracownika.określonego.wie-
ku ..Może.to.bowiem.narazić.pracodawcę.na.zarzut.łamania.przepisów.o.nie-
dyskryminacji.w.zatrudnieniu .

Może. natomiast. zaistnieć. sytuacja,. w. której. wyłączną. (obiektywną).
przyczyną.wypowiedzenia.terminowej.umowy.o.pracę.jest.kondycja.eko-
nomiczna. zakładu. pracy. lub. zmiany. organizacyjne,. bez. zaistnienia. któ-
rych. decyzja. o. zwolnieniu. pracownika. nie. zostałaby. podjęta .. Wówczas.
także.nie. jest.konieczne.podanie.przyczyny.uzasadniającej.wypowiedze-
nie,.jednak.pracownikowi.zwolnionemu.z.takiego.powodu.należy.zapłacić.
odprawę .

Umowa na czas nieokreślony

Pracodawca,. wypowiadając. umowę. o. pracę. na. czas. nieokreślony,. musi.
wskazać.przyczynę.uzasadniającą.to.wypowiedzenie .

Uzasadnienie.wypowiedzenia.powinno.w.sposób.jednoznaczny.określać,.
co.jest.powodem.zwolnienia.pracownika.z.pracy .

Pracodawca,.zwalniając.pracownika,.jest.zobowiązany.kierować.się.kry-
teriami,.które.nie.mogą.mieć.charakteru.dyskryminacyjnego,.np ..nie.można.
wypowiadać.umów.jedynie.pewnej.grupie.pracowników,.np ..pracownikom.
w.wieku.emerytalnym .
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  Pracodawca nie może stosować dyskryminujących kryte-
riów przy wyborze osób do zwolnienia.

W.razie.ustalenia,.że.wypowiedzenie.umowy.o.pracę.na.czas.nieokreślo-
ny.jest.nieuzasadnione.lub.narusza.przepisy.o.wypowiadaniu.umów.o.pracę,.
sąd.pracy.–.stosownie.do.żądania.pracownika.–.orzeka.o.bezskuteczności.
wypowiedzenia,. a. jeżeli.umowa.uległa. już. rozwiązaniu.–.o.przywróceniu.
pracownika. do. pracy. na. poprzednich. warunkach. albo. o. odszkodowaniu..
(art ..45.§.1.k .p .) .

Przyczyną.uzasadniającą.wypowiedzenie.może.być.przyczyna.leżąca.po.
stronie.pracownika,.np ..utrata.zaufania.spowodowana.niewłaściwą.obsługą.
klientów,.albo.przyczyna.występująca.po.stronie.pracodawcy,.np ..sytuacja.
ekonomiczna.zakładu.pracy.lub.reorganizacja.firmy .

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika 

Pracownik.może.w.każdej.chwili.wypowiedzieć.umowę.o.pracę,.niezależnie.
od.jej.rodzaju.(wyjątek.dotyczy.zakazu.wypowiadania.umów.na.czas.okre-
ślony,.które.są.zawarte.na.okres.nie.dłuższy.niż.6.miesięcy.lub.dłuższych,.
w.których.nie.zawarto.klauzuli.przewidującej.możliwość.wypowiedzenia) ..
W.odróżnieniu.od.pracodawcy,.pracownik.nie.ma.obowiązku.uzasadniania.
wypowiedzenia ..Warunkiem.rozwiązania.umowy.o.pracę.jest.w.tym.przy-
padku.złożenie.pisemnego.wypowiedzenia.i.upływ.obowiązującego.pracow-
nika.okresu.wypowiedzenia ..Pracownik.może.wypowiedzieć.umowę.o.pracę.
w. dowolnej. chwili,. zatem. także. np .. w. okresie. urlopu. wypoczynkowego,.
zwolnienia.lekarskiego.oraz.urlopu.macierzyńskiego.lub.ojcowskiego .

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 
(zwolnienie dyscyplinarne) 

Każdego.pracownika,.bez.względu.na.rodzaj.umowy.o.pracę,.na.podstawie.
której.jest.zatrudniony,.pracodawca.może.zwolnić.dyscyplinarnie .

Pracodawca.może.rozwiązać.umowę.o.pracę.bez.wypowiedzenia.z.winy.
pracownika.w.razie:

n. .ciężkiego. naruszenia. przez. pracownika. podstawowych. obowiązków.
pracowniczych,
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n. .popełnienia.przez.pracownika.w.czasie.trwania.umowy.o.pracę.prze-
stępstwa,.które.uniemożliwia.dalsze.zatrudnianie.go.na.zajmowanym.
stanowisku,.jeżeli.przestępstwo.jest.oczywiste.lub.zostało.stwierdzone.
prawomocnym.wyrokiem,

n. .zawinionej.przez.pracownika.utraty.uprawnień.koniecznych.do.wyko-
nywania.pracy.na.zajmowanym.stanowisku .

Rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia.z.winy.pracownika.nie.
może.nastąpić.po.upływie.1.miesiąca.od.uzyskania.przez.pracodawcę.wia-
domości.o.okoliczności.uzasadniającej.rozwiązanie.umowy .

  Pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, 
jeżeli upłynął 1 miesiąc od uzyskania informacji o przyczy-
nie uzasadniającej zastosowanie takiego trybu zwolnienia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy 

Pracownik. może. także. rozwiązać. umowę. o. pracę. bez. wypowiedzenia..
(art ..55.k .p .),.jeżeli:

n. .zostanie.wydane.orzeczenie. lekarskie.stwierdzające.szkodliwy.wpływ.
wykonywanej.pracy.na.zdrowie.pracownika,.a.pracodawca.nie.przenie-
sie.go.w.terminie.wskazanym.w.orzeczeniu. lekarskim.do.innej.pracy,.
odpowiedniej.ze.względu.na.stan.jego.zdrowia.i.kwalifikacje.zawodowe,

n. .pracodawca.dopuścił.się.ciężkiego.naruszenia.podstawowych.obowiązków.
wobec.pracownika;.w.takim.przypadku.pracownikowi.przysługuje.odszko-
dowanie. w.wysokości.wynagrodzenia. za. okres.wypowiedzenia,. a. jeżeli.
umowa.o.pracę.została.zawarta.na.czas.określony.lub.na.czas.wykonania.
określonej.pracy.–.w.wysokości.wynagrodzenia.za.okres.2.tygodni .

Oświadczenie.pracownika.o.rozwiązaniu.umowy.o.pracę.bez.wypowie-
dzenia.powinno.nastąpić.na.piśmie,.z.podaniem.przyczyny.uzasadniającej.
rozwiązanie. umowy .. Rozwiązanie. umowy. o. pracę. bez. wypowiedzenia.
z. winy. pracodawcy. pociąga. za. sobą. skutki,. jakie. przepisy. prawa. wiążą.
z.rozwiązaniem.umowy.przez.pracodawcę.za.wypowiedzeniem .

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika 

Prawo.pracy.umożliwia.pracodawcy.rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypo-
wiedzenia,.bez.winy.pracownika.w.razie.przedłużającej.się.usprawiedliwio-
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nej.nieobecności ..W.okresie.tej.nieobecności.pracownik.jest.objęty.ochroną.
przed.wypowiedzeniem.umowy.o.pracę.(art ..41.k .p .) ..W.takim.przypadku.
dopiero.po.upływie.okresu.ochronnego.pracodawca.ma.prawo.do.niezwłocz-
nego. rozwiązania. umowy. o. pracę .. Należy. zwrócić. uwagę,. że. możliwość.
rozwiązania.umowy.o.pracę.w. tym. trybie. jest.uprawnieniem.pracodawcy ..
Nie.jest.to.jednak.obowiązek.i.w.każdym.przypadku.zależy.od.swobodnej.
decyzji.pracodawcy .

  Pracodawca nie może zwolnić pracownika bez wypowie-
dzenia (bez jego winy), jeżeli pracownik stawił się do pracy 
po ustaniu przyczyny nieobecności.

Przyczyny.uzasadniające.rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypowiedze-
nia,.bez.winy.pracownika.zostały.określone.w.art ..53.§.1.k .p ..Mianowicie,.
pracodawca.może.rozwiązać.z.pracownikiem.umowę.o.pracę.w.tym.trybie,.
jeżeli.niezdolność.pracownika.do.pracy.wskutek.choroby.trwała:

n. .dłużej.niż.3.miesiące.–.gdy.pracownik.był.zatrudniony.u.danego.pra-
codawcy.krócej.niż.6.miesięcy,

n. .dłużej.niż.łączny.okres.pobierania.z.tego.tytułu.wynagrodzenia.i.zasił-
ku.chorobowego.(182.dni.lub.270.dni.w.przypadku.gruźlicy).oraz.po-
bierania. świadczenia. rehabilitacyjnego. przez. pierwsze. 3. miesiące..
–. gdy.pracownik.był. zatrudniony.u.danego.pracodawcy. co.najmniej.
6. miesięcy. lub. jeżeli. niezdolność. została. spowodowana. wypadkiem.
przy.pracy.lub.chorobą.zawodową .

Zdaniem.Sądu.Najwyższego.(wyrok.z.6.kwietnia.2007.r .,.II.PK.236/06,.
OSNP.2008/9–10/128;.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl),.pracodawca.może.
rozwiązać.umowę.o.pracę.bez.wypowiedzenia,.jeżeli.niezdolność.do.pracy.
wskutek.choroby.trwa.dostatecznie.długo.–.„dłużej.niż.łączny.okres.pobie-
rania. z. tego. tytułu. wynagrodzenia. i. zasiłku. oraz. pobierania. świadczenia.
rehabilitacyjnego. przez. pierwsze. 3. miesiące” .. Dopiero. taka. długotrwała.
niezdolność. do. pracy. wskutek. choroby. stwarza. pracodawcy. podstawę. do.
rozwiązania.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia,.wcześniej. jest. to. niedo-
puszczalne .

W.przypadku.rozwiązania.z.pracownikiem.umowy.o.pracę.bez.wypowie-
dzenia.bez.jego.winy.konieczne.jest.wskazanie.konkretnego.zdarzenia.lub.
podanie.konkretnej.przyczyny.rozwiązania.stosunku.pracy,.czyli.np ..długo-
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trwała.choroba.pracownika.i.wyczerpanie.okresu.zasiłkowego.oraz.przekro-
czenie.3.miesięcy.pobierania.świadczenia.rehabilitacyjnego .

Rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia.może.nastąpić.również.
w. przypadku. usprawiedliwionej. nieobecności. z. innych. przyczyn. niż. wy-
mienione,.jeżeli.trwała.dłużej.niż.1.miesiąc .

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta 

W. dniu. upływu. okresu,. na. jaki. została. zawarta. umowa. terminowa,. ulega.
ona.rozwiązaniu,.a.nie,.jak.to.się.często.błędnie.określa,.wygaśnięciu ..Wy-
gaśnięcie. stosunku.pracy. jest. bowiem.odrębnym. trybem.zakończenia. sto-
sunku.pracy ..A.zatem.rozwiązaniu.z.upływem.okresu,.na.jaki.zostały.zawar-
te,.ulegają.umowy.o.pracę.zawarte.na.okres.próbny,.na.czas.określony,.na.
czas.wykonania.określonej.pracy.oraz.na.zastępstwo .

W.odniesieniu.do.umowy.o.pracę.zawartej.w.celu.wykonania.określonej.pra-
cy.–.jak.przy.umowach.terminowych.–.jej.rozwiązanie.następuje.z.dniem.ukoń-
czenia.pracy,.dla.której.wykonania.była.zawarta ..W.takim.przypadku.nie.trzeba.
wcześniej.informować.pracownika.na.piśmie.o.nieprzedłużeniu.umowy.o.pracę .

Wygaśnięcie stosunku pracy

Umowa. o. pracę. wygasa. z. mocy. prawa. w. przypadkach. ściśle. wskazanych.
w.Kodeksie.pracy ..Do.rozwiązania.umowy.w.tym.trybie.dochodzi.niezależ-
nie.od.woli.pracodawcy.i.pracownika.oraz.bez.konieczności.składania.przez.
strony. umowy. o. pracę. pism. rozwiązujących. umowę .. Pracodawca. wydaje.
pracownikowi.tylko.świadectwo.pracy .

Kiedy następuje wygaśnięcie umowy o pracę

Przykłady sytuacji wygaśnięcia umowy o pracę:
n. .śmierć pracownika, 
n. .śmierć pracodawcy,
n  upływ 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego areszto-

wania,
n. .niepowrócenie pracownika do pracy w ciągu 7 dni po okresie urlopu bezpłatnego 

udzielonego w związku z pełnieniem funkcji z wyboru.
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dni na poszukiwanie pracy

W.okresie.co.najmniej.2-tygodniowego.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.pra-
cownikowi.przysługuje.zwolnienie.na.poszukiwanie.pracy,.z.zachowaniem.
prawa.do.wynagrodzenia.(art ..37.k .p .) .

Wymiar.zwolnienia.wynosi:
n. .2.dni.robocze.–.w.okresie.wypowiedzenia.nieprzekraczającego.1.mie-

siąca.(czyli.2-tygodniowego.i.miesięcznego),
n. .3. dni. robocze. –. w. okresie. 3-miesięcznego. wypowiedzenia,. także.

w.przypadku.jego.skrócenia.przez.pracodawcę .
Fakt. zatrudnienia. pracownika. na. część. etatu. nie. ma. wpływu. na. wy-

miar.zwolnienia.na.poszukiwanie.pracy.udzielonego.przez.pracodawcę ..
A.zatem.pracownik,.który.pracował.np ..na.1/2.etatu. i. został. zwolniony.
z. pracy. za. 2-tygodniowym. wypowiedzeniem,. jest. uprawniony. do. 2. dni.
roboczych.zwolnienia.na.poszukiwanie.pracy ..Bez.znaczenia.jest,.ile.go-
dzin. pracy,. zgodnie. z. obowiązującym. go. rozkładem,. miał. w. te. dni. do.
przepracowania .

Aby. pracownik. mógł. skorzystać. z. prawa. do. tzw .. dni. na. poszukiwanie.
pracy,.które.są.celowym.zwolnieniem.od.pracy,.muszą.zostać.łącznie.speł-
nione.2.warunki,.tj .:

n. .pracownik.musi.pozostawać.w.okresie.wypowiedzenia.oraz
n. .wypowiedzenie.umowy.o.pracę.musi.być.złożone.przez.pracodawcę .
Nie.ma.też.znaczenia.rodzaj.umowy,.na.podstawie.której.pracownik.jest.

zatrudniony .

  Pracodawca nie musi udzielać pracownikowi dni wolnych 
na poszukiwanie pracy, jeżeli to podwładny wypowie umo-
wę o pracę.

Pracownik.nie.ma.obowiązku.skorzystać.z.dni.na.poszukiwanie.pracy,.ale.
jeżeli.wystąpi.do.pracodawcy.o.udzielenie.takiego.zwolnienia.(jednorazowo.
na. wszystkie. przysługujące. mu. dni. lub. na. pojedyncze. w. różnych. termi-
nach),.pracodawca.powinien.go.udzielić .

W.razie.niewykorzystania.lub.niepełnego.wykorzystania.prawa.do.oma-
wianego.zwolnienia,.z.dniem.rozwiązania.stosunku.pracy.pracownikowi.nie.
przysługuje.żadna.rekompensata.z.tego.tytułu .
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Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy

Za. zwolnienie. od. pracy. przeznaczone. na. poszukanie. nowego. zatrudnienia.
pracownikowi. przysługuje. wynagrodzenie .. Przy. obliczaniu. wynagrodzenia.
za.ten.czas.należy.stosować.zasady.obowiązujące.przy.ustalaniu.wynagrodze-
nia.za.urlop,.z.tym.że.składniki.wynagrodzenia.ustalane.w.wysokości.prze-
ciętnej.(zmienne.elementy.płacy).należy.obliczać.z.miesiąca,.w.którym.przy-
padło.zwolnienie.od.pracy,.a.nie.z.3.miesięcy.poprzedzających.to.zwolnienie .

Przykład

Pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony 30 września 2014 r. otrzymał 
1-miesięczne wypowiedzenie, a zatem umowa rozwiąże się 31 października 2014 r. 
Pracownik korzystał 1 i 2 października z przysługujących mu 2 dni wolnych na po-
szukiwanie pracy. Jest on wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 3550 zł 
i otrzymuje miesięczne premie w wysokości od 10% do 30% płacy zasadniczej. 
W październiku pracownik otrzymał premię w wysokości 355 zł i miał do przepraco-
wania 184 godziny.
KRoK 1. Obliczając wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy, należy uwzględ-
nić składniki stałe w wysokości należnej w miesiącu wystąpienia zwolnienia od pracy 
i składniki zmienne po przeliczeniu na stawkę za 1 godzinę:
355 zł : 168 godzin (184 godz., tj. nominalny wymiar czasu pracy – 16 godz., tj. 2 dni 
zwolnienia od pracy) = 2,11 zł.
Wynagrodzenie ze składników zmiennych wyniesie:
2,11 zł x 16 godzin = 33,76 zł.
KRoK 2. W październiku pracownik powinien otrzymać:
3550 zł (stałe wynagrodzenie) + 355 zł (premia) + 33,76 zł (wynagrodzenie za dni 
wolne na poszukiwanie pracy) = 3938,76 zł.

zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia

Zwolnienie.z.obowiązku.świadczenia.pracy.nie. jest. regulowane.przez.po-
wszechnie.obowiązujące.przepisy.prawa.pracy ..Jednak.taka.forma.zwolnie-
nia.od.wykonywania.pracy.występuje.w.praktyce ..Zwolnienie.pracownika.
ze.świadczenia.pracy.ma.najczęściej.miejsce,.gdy:
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n. .zlikwidowano.stanowisko.pracownika,
n. .pracodawca.ocenia.obecność.pracownika.w.pracy. jako.zbędną. i.nie-

chcianą,.np ..gdy.pracodawca.wypowiedział.umowę.o.pracę,
n. .istnieje. sytuacja. sporna,. np .. pracownikowi. zarzuca. się. naruszenie.

określonych.obowiązków.pracowniczych,.a.w.razie.potwierdzenia.sta-
wianych.zarzutów.w.stosunku.do.pracownika.mogą.być.zastosowane.
określone.sankcje,.np ..w.postaci.rozwiązania.umowy.o.pracę.bez.wy-
powiedzenia .

W. praktyce. powstają. wątpliwości,. czy. pracodawca. może. zwolnić. ze.
świadczenia.pracy.pracownika.w.okresie.wypowiedzenia,.jeżeli.pracownik.
nie.wyraża.na.to.zgody ..W.tej.sprawie.istnieją.kontrowersje ..Niektórzy.eks-
perci. prawa. pracy,. powołując. się. na. wyrok. Sądu. Najwyższego. z. 28. paź-
dziernika.1998.r ..(I.PKN.361/98,.OSNP.1999/23/750,.patrz:.www .ekspert3 .
inforlex .pl),.uważają,.że. takie. jednostronne.zwolnienie.pracownika.z.obo-
wiązku.świadczenia.pracy.jest.niedopuszczalne ..Zwracają.przy.tym.uwagę.
na.definicję.stosunku.pracy.określoną.w.art ..22.k .p .,.zgodnie.z.którą.przez.
nawiązanie. stosunku. pracy. pracownik. zobowiązuje. się. do. wykonywania.
pracy.określonego.rodzaju.na.rzecz.pracodawcy.i.pod.jego.kierownictwem.
oraz.w.miejscu.i.czasie.wyznaczonym.przez.pracodawcę,.a.pracodawca.–.do.
zatrudniania.pracownika.za.wynagrodzeniem ..Z. tego.wynika.wniosek,. że.
zobowiązanie.pracodawcy.polega.nie.tylko.na.wypłacie.wynagrodzenia,.ale.
także.na.zatrudnianiu,.przez.co.należy.rozmieć.umożliwienie.pracownikowi.
faktycznego.świadczenia.pracy,.a.nie.tylko.utrzymanie.formalnego.zatrud-
nienia .

Warto.zwrócić.uwagę,.że.w.wyroku.z.5.lipca.2005.r ..(I.PK.176/04,.OSNP.
2006/9–10/154).Sąd.Najwyższy.orzekł,.że.skuteczne zwolnienie pracownika 
z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, 
że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia woli w tym 
przedmiocie, nie jest zobowiązany do podporządkowania się poleceniom 
pracodawcy świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie. Niezasto-
sowanie się pracownika do takich poleceń pracodawcy nie stanowi ciężkie-
go naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 
k.p.).

Kilka.lat.później.Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.4.marca.2009.r ..(II.PK.202/08,.
OSNP.2010/19–20/231;.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl).stwierdził,.że praco-
dawca nie może według własnego jednostronnego i swobodnego uznania 
zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do 
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wynagrodzenia (bez świadczenia pracy)..Zwolnienie.z.obowiązku.świadcze-
nia.pracy.jest.dopuszczalne.tylko.i.wyłącznie.na.podstawie.zgodnego.porozu-
mienia. stron.stosunku.pracy ..A.zatem.każdorazowo.od.woli. stron.stosunku.
pracy.zależy,.jak.ustalą.wysokość.i.sposób.obliczenia.należności.przysługują-
cych.pracownikowi.za.okres.niewykonywania.pracy ..Na.mocy.porozumienia.
pracownik.i.pracodawca.zgadzają.się,.że.pracownik.w.okresie.wypowiedze-
nia.nie.będzie.świadczył.pracy.i.jaką.otrzyma.zapłatę ..W.razie.jednostronne-
go.zwolnienia.pracownika.ze.świadczenia.pracy.–.choć.bezprawnego.–.pra-
cownik. powinien. zastosować. się. do. polecenia. pracodawcy,. jednak. ma.
możliwość.dochodzenia.dopuszczenia.do.wykonywania.pracy.przed.sądem .

Należy więc przyjąć, że pracodawca może zwolnić pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy, jeżeli zawrze z nim w tej sprawie porozumie-
nie..W.przypadku.zwolnienia.w.taki.sposób.z.obowiązku.świadczenia.pracy.
wezwanie.pracownika.do.pracy.przed.terminem.ustalonym.w.porozumieniu.
powinno.nastąpić.za.zgodą.pracownika .

  Pracodawca nie może jednostronnie zwolnić pracownika 
w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy.

 
Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy  
w okresie wypowiedzenia 

W.okresie.zwolnienia.z.obowiązku.świadczenia.pracy.pracownik.zachowuje.
prawo.do.wynagrodzenia ..W.tym.zakresie.wypowiedział.się.Sąd.Najwyż-
szy,. który. w. wyroku. z. 16. czerwca. 2005. r .. (I. PK. 260/04,. OSNP. 2006/9–
10/145,. patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl). stwierdził,. że. za okres takiego 
zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści, jak za przestój niezawiniony przez pracownika, o którym mowa w art. 81 
§ 1 k.p. Takie wynagrodzenie należy zatem obliczać wyłącznie ze stawki 
osobistego zaszeregowania pracownika, a zatem bez żadnych dodatków czy 
premii, nawet o stałym charakterze. Jeżeli taka stawka nie została wyodręb-
niona przy określaniu warunków wynagradzania, pracownikowi przysługu-
je 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop. W każdym 
przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Pracownik zwolniony z wykonywania pracy doznaje prze-
szkód w jej świadczeniu z przyczyn dotyczących pracodawcy, który odsunął 
go od wypełniania obowiązków. Według.sądu,. taka. sytuacja.została.unor-
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mowana.wprost.w.art ..81.§.1.k .p ..i.nie.ma.podstaw.do.korzystania.z.przepi-
sów.dotyczących.wynagrodzenia.za.urlop.wypoczynkowy.lub.ekwiwalentu.
pieniężnego.za.ten.urlop ..Jednak.postępowanie.pracodawcy.może.być.w.tym.
zakresie.korzystniejsze.dla.pracownika .

Pracodawca.może.wobec.tego.ustalić.wynagrodzenie.za.czas.zwolnienia.
ze.świadczenia.pracy.według.zasad.właściwych.dla.liczenia.wynagrodzenia.
urlopowego.lub.ekwiwalentu.za.urlop .

Przykład

Pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę. Okres wypowiedzenia wynoszący 
1 miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy, upłynie 31 października 2014 r. 
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 20 zł, otrzymuje mie-
sięczną premię regulaminową i dodatek zmianowy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu 
Najwyższego, za październik br. pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
wynikające ze stawki godzinowej (jak za przestój), które wynosi 3680 zł, co wynika 
z wyliczenia: 20 zł x 184 godziny do przepracowania.

Prawo do ubezpieczeń społecznych w okresie zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy 

Pracownik.w.okresie.zwolnienia.z.obowiązku.świadczenia.pracy.nadal.pod-
lega. ubezpieczeniom. społecznym. i. ubezpieczeniu. zdrowotnemu,. tak. jak.
każdy. inny. pracownik .. Wynagrodzenie. za. okres. zwolnienia. z. obowiązku.
świadczenia.pracy.stanowi.przychód.ze.stosunku.pracy.w.rozumieniu.prze-
pisów.podatkowych ..Od.kwoty.tego.wynagrodzenia.należy.naliczyć.i.opła-
cić.wszystkie. składki,.zgodnie.z.zasadami.obowiązującymi.w.odniesieniu.
do.osób.zatrudnionych.w.ramach.stosunku.pracy.–.a.zatem.składki:.emery-
talną,. rentowe,. chorobową,. wypadkową. oraz. obowiązkową. składkę. zdro-
wotną,.a.także.–.pod.ustawowymi.warunkami.–.składki.na.Fundusz.Pracy.
(FP).i.Fundusz.Gwarantowanych.Świadczeń.Pracowniczych.(FGŚP) .

  Składki na FP i FgŚP są naliczane od wynagrodzenia ze 
stosunku pracy, nawet jeśli to wynagrodzenie zostało wy-
płacone po ustaniu zatrudnienia.



14 października 2014 roku    www.serwispp.infor.pl18

Pracodawca.nie.odprowadza.natomiast.składek.od.wynagrodzenia.wypła-
canego.za.czas.niezdolności.do.pracy,.zasiłków.z.ubezpieczeń.społecznych,.
a.także.kwot.wymienionych.w.rozporządzeniu.w.sprawie.szczegółowych.za-
sad.ustalania.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.ren-
towe ..Wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje w okresie zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy, nie zostało zwolnione ze składek na 
ubezpieczenia społeczne – powinno być zatem oskładkowane i wykazane 
w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA (raport składkowy)..Okre-
su,.w.którym.zwalniany.pracownik.został.zwolniony.z.obowiązku.świadcze-
nia.pracy,.nie.należy.wykazywać.w. raporcie.ZUS.RSA.(raport.o.przerwie.
w.opłacaniu.składek) ..Nie.ma.bowiem.kodu.świadczenia/przerwy,.który.słu-
żyłby.do.wykazania.tego.okresu ..Istnieje.co.prawda.kod.świadczenia/przer-.
wy.151.(„okres.usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy,.bez.prawa.do.wy-
nagrodzenia. lub. zasiłku”),. oznaczający. usprawiedliwioną. nieobecność.
w.pracy,.ale.stosuje.się.go.tylko.wówczas,.gdy.jednocześnie.pracownikowi.
nie.przysługują.za.ten.okres:.ani.wynagrodzenie,.ani.zasiłek.z.ubezpieczenia.
społecznego ..Dlatego.kod.ten.nie.może.mieć.zastosowania.do.okresu.zwol-
nienia.z.obowiązku.świadczenia.pracy,.gdyż.nie.jest.to.okres.przerwy.w.opła-
caniu.składek.ani.okres.pobierania.świadczenia.lub.zasiłku.z.ubezpieczeń .

Za.pracownika.będącego.w.okresie.wypowiedzenia,.który.został.zwolniony.
z.obowiązku.świadczenia.pracy,.należy.w.tym.okresie.składać.tylko.raporty.
ZUS.RCA.z.kodem.tytułu.ubezpieczenia.01.10.xx,.z.wykazanymi.składkami.
na.ubezpieczenia.od.kwot.wynagrodzenia.za.miesiące,.w.których.to.wynagro-
dzenie.zostało.wypłacone.lub.pozostawione.do.dyspozycji.pracownika .

  za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, za 
który przysługuje wynagrodzenie, nie należy składać rapor-
tów zUS RSa, ponieważ nie jest to okres przerwy w opłaca-
niu składek.

W.okresie.zwolnienia.z.obowiązku.świadczenia.pracy.zatrudniona.osoba.
zachowuje.status.pracownika ..Wyrejestrowanie.na.dokumencie.ZUS.ZWUA.
powinno.nastąpić.dopiero.od.dnia.następującego.po.dniu.rozwiązania.sto-
sunku.pracy,.wskazanego.w.świadectwie.pracy ..Na.wyrejestrowanie.zwal-
nianego.pracownika.z.ZUS.pracodawca.ma.7.dni.od.dnia.rozwiązania.sto-
sunku.pracy .
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Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie 
wypowiedzenia

W.okresie.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.pracownik.jest.obowiązany.wy-
korzystać.przysługujący.mu.urlop,.jeżeli.w.tym.okresie.pracodawca.udzieli.
mu.urlopu.(art ..1671.k .p .) ..W.takim.przypadku.wymiar.udzielonego.urlopu,.
z. wyjątkiem. urlopu. zaległego,. nie. może. przekraczać. wymiaru. proporcjo-
nalnego. urlopu. przysługującego. za. rok,. w. którym. następuje. rozwiązanie.
umowy.o.pracę .

W.okresie.wypowiedzenia.to.pracodawca.decyduje.o.udzieleniu.bądź.nie-
udzieleniu. pracownikowi. urlopu. wypoczynkowego .. Pracodawca udziela 
pracownikowi w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego bez 
wniosku, pracownik zaś ma obowiązek z takiego urlopu skorzystać..Po-
twierdził. to.Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.2.września.2003.r ..(I.PK.403/02,.
OSNP.2004/18/310;.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl),.stwierdzając.m .in .,.że.
na zasadach określonych w art. 1671 k.p. w okresie wypowiedzenia pracow-
nik jest obowiązany wykorzystać zarówno bieżący, jak i zaległy urlop wypo-
czynkowy. Ponadto,.zdaniem.SN,.udzielenie.urlopu.zaległego.za.poprzednie.
lata. w. pierwszym. kwartale. następnego. roku. (obecnie. jest. to. termin. do..
30.września.następnego.roku).nie.wymaga.zgody.pracownika.także.wówczas,.
gdy.w.tym.samym.czasie.biegnie.okres.wypowiedzenia.umowy.o.pracę .

  Pracodawca może udzielić pracownikowi w okresie wy-
powiedzenia urlopu zaległego za lata ubiegłe oraz urlopu 
bieżącego.

W.przypadku.ustania.zatrudnienia.w. trakcie. roku.kalendarzowego.pra-
cownik.nabywa.za. ten.rok.prawo.do.urlopu.w.wymiarze.proporcjonalnym.
do.okresu.zatrudnienia.w.danym.roku.kalendarzowym .

Przykład

Umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem 30 września 2014 r. Pracownik 
zatrudniony na cały etat za 2014 r. nabywa prawo do 9/12 z przysługującego mu 
wymiaru urlopu (20 lub 26 dni). Będzie miał zatem prawo odpowiednio do 15 lub  
20 dni urlopu wypoczynkowego za 2014 r.
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Natomiast.w.przypadku,.gdy.pracodawca.w.okresie.wypowiedzenia.nie.
zechce. udzielić. pracownikowi. urlopu. wypoczynkowego. (całego. lub. jego.
części),.taki.pracownik.nie.ma.roszczenia.do.pracodawcy.o.jego.udzielenie.
w.tym.czasie ..W.takiej.sytuacji.pracodawca.jest.zobowiązany.do.wypłace-
nia.pracownikowi.ekwiwalentu.pieniężnego .

Pozbawienie pracownika w okresie wypowiedzenia 
dodatkowych świadczeń

W. okresie. wypowiedzenia. stosunek. pracy. trwa. nadal. i. pracownika. obo-
wiązują.dotychczasowe.warunki.pracy.i.płacy ..W.tym.czasie.pracodawca.
nie.może.jednostronnie.zmienić.warunków.zatrudnienia.pracownika.tylko.
dlatego,. że. znajduje. się. on. w. okresie. wypowiedzenia .. Jeżeli. zatem. pra-
cownik.na.podstawie.przepisów.o.wynagradzaniu.lub.umowy.o.pracę.speł-
nia. warunki. do. przyznania. premii,. prowizji. czy. innych. dodatkowych.
świadczeń,.przysługują.one.także.w.okresie.wypowiedzenia ..Pracodawca.
może. pogorszyć. warunki. płacowe. pracownika. w. czasie. wypowiedzenia,.
ale. wyłącznie. za. zgodą. pracownika,. w. trybie. porozumienia. stron .. Jeśli.
pracownik.nie.wyrazi.zgody,.pracodawca.może.zastosować.wypowiedze-
nie.zmieniające,.przy.czym.nowe.warunki.zaczną.obowiązywać.po.upły-
wie.okresu.wypowiedzenia,.a.zatem.w.takim.przypadku.zmiana.ta.nie.wej-
dzie.w.życie .

Pożyczki z zfśs i kasy zapomogowo-pożyczkowej

W.ramach.działalności.socjalnej.pracodawca.może.m .in ..udzielać.pracow-
nikom.pomocy.materialnej.–.rzeczowej.lub.finansowej,.a.także.zwrotnej.lub.
bezzwrotnej.pomocy.na.cele.mieszkaniowe.na.warunkach.określonych.umo-
wą ..Najczęściej. zwrotną.pomocą.na.cele.mieszkaniowe. jest.pożyczka .. Jej.
wysokość,. przeznaczenie,. warunki. spłaty,. także. w. razie. zakończenia. za-
trudnienia,.formy.zabezpieczenia.powinien.określać.regulamin.zfśs,.a.także.
umowa.między.pożyczkodawcą.(pracodawcą).a.pożyczkobiorcą.(pracowni-
kiem) ..Spłata.pożyczki.następuje.najczęściej.w.ratach.miesięcznych.potrą-
canych.z.wynagrodzenia.pracownika,.za. jego.pisemną.zgodą ..Tryb.spłaty.
pożyczki.w.razie.rozwiązania.umowy.o.pracę.zależy.od.tego,.z.czyjej.inicja-
tywy. zakończył. się. stosunek. pracy .. Jeżeli. pracodawca. dokonał. wypowie-
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dzenia. umowy. o. pracę,. pożyczka. jest. nadal. spłacana. przez. pracownika.
zgodnie.z.harmonogramem.spłat,.według.umowy.pożyczki ..Pracownik.po.
ustaniu.zatrudnienia.spłaca.ją.w.ratach.jak.dotychczas,.a.kwoty.przekazuje.
np ..na.rachunek.bankowy.byłego.pracodawcy.lub.bezpośrednio.na.rachunek.
zfśs ..W.niektórych.przypadkach.pracodawca.będzie.mógł.zażądać.natych-
miastowej.spłaty.pozostałej.kwoty.pożyczki,.jeżeli.pracownik.wypowiedział.
umowę.o.pracę.lub.gdy.pracodawca.rozwiązał.ją.w.trybie.bez.wypowiedze-
nia,. z. winy. pracownika .. Postanowienia. w. tym. zakresie. powinny. wynikać.
zarówno.z.umowy.pożyczki,.jak.i.z.regulaminu.zfśs .

  w sytuacji gdy pracownik wypowiedział umowę o pracę 
lub gdy pracodawca rozwiązał ją bez wypowiedzenia, 
z winy pracownika, pracodawca może zażądać natych-
miastowej spłaty pozostałej kwoty pożyczki, jeżeli przewidu-
je to umowa pożyczki lub regulamin zfśs.

W.razie.rozwiązania.stosunku.pracy,.zarówno.z.inicjatywy.pracowni-
ka,.jak.i.pracodawcy,.pożyczkobiorca.może.ubiegać.się.o.umorzenie.zo-
bowiązania,. jeżeli. tak. przewiduje. umowa. pożyczki. lub. regulamin. zfśs ..
Gdy.pracownik.zaprzestanie.spłaty.pożyczki,.pracodawca.może.zobowią-
zać. do. jej. uregulowania. poręczycieli. wskazanych. w. umowie. pożyczki ..
Jeżeli.nie.ma.poręczycieli,.pracodawca.może.dochodzić.roszczeń.na.dro-
dze.sądowej .

Jeżeli pracownik jest członkiem kasy zapomogowo-pożyczkowej (da-
lej: KZP) i posiada wobec niej zobowiązania, a z powodu rozwiązania 
stosunku pracy został skreślony z listy członków, powinien nadal spła-
cać raty zgodnie z umową pożyczki, jeśli wkłady nie pokryły pozostałe-
go zadłużenia..W.pierwszej.kolejności.zadłużenie.podlega.bowiem.potrą-
ceniu.z.wkładów.wniesionych.przez.pracownika ..W.przypadku.skreślenia.
na.wniosek.członka.KZP.z.listy.członków,.spłata.zadłużenia.jest.wymagal-
na.natychmiast,.niezależnie.od.terminów.spłaty.ustalonych.przy.udzielaniu.
pożyczki .. W. razie. zwłoki. w. spłacie. zadłużenia. wobec. KZP. dłużnik. jest.
wzywany.do.uregulowania.należności.na.piśmie,.z.podaniem.terminu.spła-
ty ..Kopię.wezwania.należy.doręczyć.poręczycielom ..W.razie.niedokonania.
wpłaty.przez.dłużnika.w.wyznaczonym.terminie.zarząd.KZP.ma.prawo.po-
kryć.to.zadłużenie.z.wkładów.poręczycieli .
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  w razie śmierci członka kasy zapomogowo-pożyczkowej 
jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

Rozliczenie dofinansowania kształcenia pracownika
Pracownikowi. podnoszącemu. kwalifikacje. zawodowe. z. inicjatywy. lub. za.
zgodą.pracodawcy.przysługują.określone.przywileje.–.płatny.urlop.szkole-
niowy.i.płatne.zwolnienie.z.całości.lub.części.dnia.pracy.na.czas.niezbędny,.
by.punktualnie.przybyć.na.obowiązkowe.zajęcia.oraz.na.czas. ich.trwania ..
Pracodawca.może.także.dobrowolnie.sfinansować.koszty.nauki,.np ..opłacić.
zakwaterowanie,. wyżywienie,. przejazdy. na. zajęcia,. zakupić. podręczniki.
czy.pomoce.naukowe .

W.tym.zakresie.pracodawca.zawiera.z.pracownikiem.podnoszącym.kwa-
lifikacje.zawodowe.umowę.na.piśmie,.określającą.wzajemne.prawa.i.obo-
wiązki. stron .. Umowa. nie. jest. konieczna,. jeżeli. pracodawca. nie. zamierza.
zobowiązać. pracownika. do. pozostawania. w. zatrudnieniu. po. ukończeniu.
podnoszenia. kwalifikacji. zawodowych .. W. umowie. strony. powinny. także.
uregulować. sytuację.dotyczącą. zwrotu.kosztów.edukacji.w. razie. jej. prze-
rwania.lub.wcześniejszego.rozwiązania.umowy.o.pracę .

Kodeks.pracy.ściśle.określa.przypadki,.w.jakich.pracownik.jest.zobowiąza-
ny.do.zwrotu.kosztów.poniesionych.przez.pracodawcę.z. tytułu.dodatkowych.
świadczeń,.gdyż.tylko.one.podlegają.zwrotowi ..Okoliczności.te.dotyczą.przede.
wszystkim.rozwiązania.stosunku.pracy ..Pracownik.musi.zwrócić.koszty.ponie-
sione.przez.pracodawcę.w.wysokości.proporcjonalnej.do.okresu.zatrudnienia.
po.ukończeniu.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych.lub.okresu.zatrudnienia.
w.czasie.ich.podnoszenia,.jeżeli.dojdzie.do.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez:

n. .pracodawcę.bez.wypowiedzenia.z.winy.pracownika,.w.trakcie.podno-
szenia.kwalifikacji.zawodowych.lub.po. jego.ukończeniu,.w.terminie.
określonym.w.umowie,.nie.dłuższym.niż.3.lata,

n. .pracownika. za. wypowiedzeniem,. w. okresie,. o. którym. mowa. wcze-
śniej,. z. wyjątkiem. gdy. przyczyną. tego. rozwiązania. jest. stosowanie.
mobbingu.w.pracy,

n. .pracownika. bez. wypowiedzenia. we. wskazanym. wcześniej. okresie,.
z. powodu. przeciwwskazań. zdrowotnych. do. wykonywania. pracy. lub.
ciężkiego.naruszenia.przez.pracodawcę.obowiązków.wobec.pracowni-
ka.(art ..55.k .p .). lub.z.powodu.mobbingu.(art ..943.k .p .),.mimo.braku.
tych.przyczyn.(art ..1035.k .p .) .
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Dodatkowe.świadczenia.przyznane.zgodnie.z.Kodeksem.pracy.pracowni-
kowi.podnoszącemu.kwalifikacje.zawodowe.są.zwolnione.zarówno.z.podat-
ku. dochodowego,. jak. i. ze. składek. na. ZUS .. Jeżeli. pracownik. zwróci. te.
świadczenia.po.ustaniu.zatrudnienia,.nie.spowoduje.to.żadnych.konsekwen-
cji.w.zakresie.należności.publicznoprawnych .

zwrot mienia pracodawcy

Pracownicy. często. korzystają. z. mienia. pracodawcy,. np .. służbowego. samo-
chodu,.telefonu,.komputera,.a.także.odzieży.czy.obuwia.roboczego,.za.które.
ponoszą. odpowiedzialność .. Zarówno. przekazanie,. jak. i. zwrot. służbowego.
mienia.powinny.być.prawidłowo.przeprowadzone ..Postanowienia.w.tym.za-
kresie.może.określać.np ..umowa ..W.razie.rozwiązania.umowy.o.pracę.pra-
cownik. ma. obowiązek. zwrócić. powierzone. mienie .. Odbiór służbowego 
sprzętu najlepiej i najbezpieczniej przeprowadzić na piśmie, np. w formie 
protokołu czy oświadczenia z podpisem pracownika i osoby upoważnio-
nej przez pracodawcę. Jeśli.pracownik.nie.zwróci.mienia. lub. je.uszkodzi,.
zniszczy.czy.zagubi,.ponosi.odpowiedzialność.za.szkodę.w.pełnej.wysokości .

Nierozliczenie.się.pracownika.z.powierzonego.mienia.nie.może. jednak.
spowodować.opóźnienia.w.wydaniu.świadectwa.pracy .

  Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, nawet 
jeżeli pracownik nie rozliczy się z powierzonego mienia.

Pracodawca,. chcąc. zmusić. pracowników. do. poszanowania. służbowego.
mienia.i.jego.zwrotu,.w.aktach.wewnątrzzakładowych.może.zamieścić.in-
formacje. o. ewentualnych. konsekwencjach. uchylania. się. pracowników. od.
dokonania.zwrotu,.np ..wystąpienie.pracodawcy.do.sądu. i.dochodzenie.od.
pracownika.zwrotu.mienia .

Rozliczenie z umowy o wspólnej odpowiedzialności 
materialnej

Pracownicy.mogą.przyjąć.wspólną.odpowiedzialność.materialną.za.mienie.
powierzone.im.łącznie.z.obowiązkiem.do.wyliczenia.się ..Podstawą.takiego.
powierzenia.mienia.jest.umowa.o.współodpowiedzialności.materialnej,.za-
warta. na. piśmie. przez. pracowników. z. pracodawcą .. Zarówno. prawidłowe.



14 października 2014 roku    www.serwispp.infor.pl24

powierzenie,.jak.i.rozliczenie.się.pracowników.z.mienia.przebiega.w.drodze.
remanentu.(spisu.z.natury) ..W.praktyce.powołana.komisja.inwentaryzacyj-
na.sporządza.spis.według.stanu.faktycznego ..Podstawą. inwentaryzacji.nie.
mogą.być.dokumenty ..Jeżeli.spis.z.natury.odzwierciedla.stan.rzeczywisty,.
dokument.inwentaryzacyjny.podpisują.członkowie.komisji.oraz.upoważnio-
ny.pracownik ..Rozwiązanie.umowy.o.pracę.z.pracownikiem,.który.przyjął.
wspólną.odpowiedzialność,.skutkuje.koniecznością.przeprowadzenia.rema-
nentu ..W.razie.stwierdzenia.niedoborów.pracownik.co.do.zasady.odpowia-
da.za.szkodę.w.części.wynikającej.z.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności .

karta obiegowa

Przepisy.prawa.pracy.nie.regulują.kwestii.związanych.z.obowiązkiem.i.spo-
sobem.wypełniania.karty.obiegowej ..Kwestia.ta.może.być.uregulowana.w.re-
gulaminie.pracy.lub.w.innych.przepisach.wewnątrzzakładowych ..W.prakty-
ce. mamy. do. czynienia. z. kartą. obiegową. przyjęcia. do. pracy. oraz. z. kartą.
obiegową.związaną.ze.zwolnieniem.z.pracy .

Przykładowy wzór karty obiegowej

Karta obiegowa
Imię i nazwisko pracownika …………………………………………...................................................................
Ostatnio zajmowane stanowisko ……………………………………...............................................................
Data rozpoczęcia pracy ………….....................…… zakończenia pracy ………...................................
Nr porządkowy pracownika ….…………………………………................................................................……..
Rozliczenie w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

DATA NAZWA KOMÓRKI 
ORGANIZACYJNEJ UWAGI

PODPIS  
UPOWAŻNIONEGO 

PRACOWNIKA
Księgowość –
IT –
Administracja (przepustkę od pracownika od-

bierze portier)

Dział spraw socjal-
nych

(karta do przychodni traci 
ważność w dniu dzisiejszym 
o godzinie 24.00, do tego czasu 
pracownik może z niej korzystać

Biblioteka –
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Pracownik.rozlicza.się.z.wymienionymi.w.karcie.obiegowej.jednostkami.
organizacyjnymi.i.po.uzyskaniu.podpisów.uprawnionych.pracowników.skła-
da.wypełnioną.kartę.w.dziale.personalnym .

Rozwiązanie.umowy.o.pracę.oraz.związane.z.tym.wydanie.świadectwa.
pracy.nie.może.być.uzależniane.od.wcześniejszego.rozliczenia.się.pracow-
nika.z.pracodawcą.i.od.złożenia.w.kadrach.wypełnionej.karty.obiegowej .

wydawanie świadectwa pracy

W.związku.z.rozwiązaniem.lub.wygaśnięciem.stosunku.pracy.pracodawca.
jest. zobowiązany. niezwłocznie. wydać. pracownikowi. świadectwo. pracy..
(art ..97.§.1.k .p .) ..Taka.zasada.dotyczy.wydawania.świadectw.pracy.w.związ-
ku.z.rozwiązaniem.umowy.o.pracę.zawartej.na.czas.nieokreślony ..Wydanie.
świadectwa.pracy.nie.może.być.uzależnione.od.uprzedniego.rozliczenia.się.
pracownika.z.pracodawcą .

  Pracodawca nie może uzależniać wydania zwolnionemu 
pracownikowi świadectwa pracy od uprzedniego rozlicze-
nia się z powierzonego pracownikowi mienia.

Przepisy. Kodeksu. pracy. przewidują. odrębne. zasady. wydawania. świa-
dectw.pracy.za.okresy.pracy.w.ramach.terminowych.umów.o.pracę ..Jeżeli.
pracownik.pozostaje.w.zatrudnieniu.u.tego.samego.pracodawcy.na.podsta-
wie.umowy.o.pracę.na.okres.próbny,.umowy.o.pracę.na.czas.określony.lub.
umowy.o.pracę.na.czas.wykonania.określonej.pracy,.pracodawca.jest.zobo-
wiązany. wydać. pracownikowi. świadectwo. pracy. obejmujące. zakończone.
okresy. zatrudnienia. na. podstawie. takich. umów,. zawartych. w. okresie..
24.miesięcy,.poczynając.od.zawarcia.pierwszej.z.tych.umów.(art ..97.§.11.
k .p .) ..Pracodawca.wydaje.świadectwo.pracy.w.dniu.upływu.24-miesięczne-
go.terminu ..Jeżeli.jednak.rozwiązanie.lub.wygaśnięcie.umowy.o.pracę.na-
wiązanej.przed.upływem.24.miesięcy.przypada.po.upływie. tego. terminu,.
świadectwo. pracy. wydaje. się. w. dniu. rozwiązania. lub. wygaśnięcia. takiej.
umowy.o.pracę.(art ..97.§.12.k .p .) .

Należy.przyjąć,.że.świadectwo.pracy.wydaje.się.po.24.miesiącach,.jeżeli.
między.poszczególnymi.umowami.terminowymi.były.przerwy ..Przepisy.nie.
określają.bowiem,.że.w.takim.przypadku.chodzi.tylko.o.umowy.terminowe.
zawierane.na.okresy.następujące.bezpośrednio.po.sobie .
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Nie.ma.natomiast.przeszkód,.aby.pracodawca.wydał.pracownikowi.świa-
dectwo. pracy. po. zakończeniu. terminowej. umowy. o. pracę. wcześniej,. nie.
czekając.na.upływ.24.miesięcy ..Za.takie.postępowanie.na.pracodawcę.nie.
mogą.zostać.nałożone.żadne.sankcje .

W.przypadku.gdy.pracodawca.zatrudnił. pracownika.na.umowę.na.okres.
próbny,.a.następnie.podpisał.z.nim.umowę.na.czas.nieokreślony,.to.świadec-
two. pracy. za. pracę. na. okresie. próbnym. powinien. wydać. mu. po. upływie..
24.miesięcy.od.zakończenia.tej.umowy ..Natomiast.odrębne.świadectwo.powi-
nien.wydać.za.okres.pracy.na.umowę.na.czas.nieokreślony.po.jej.zakończeniu .

Przykład

Pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy na 3-miesięczny okres próbny. Na-
stępnie został zatrudniony na czas określony obejmujący 1 rok i po zakończeniu tej 
umowy zawarł kolejną umowę na czas nieokreślony. W takim przypadku (jeśli pra-
cownik wcześniej nie wystąpi z żądaniem wydania świadectwa potwierdzającego np. 
okres zatrudnienia na czas określony, do czego zawsze ma prawo) pracodawca wyda 
2 świadectwa pracy: pierwsze z upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 
okres próbny, potwierdzające 3-miesięczne zatrudnienie na okres próbny oraz trwającą 
1 rok umowę na czas określony, i drugie z dniem ustania stosunku pracy w ramach 
zatrudnienia na czas nieokreślony (niezależnie od czasu trwania tej umowy), potwier-
dzające okres pracy na podstawie umowy bezterminowej. Nie jest natomiast możliwe 
wydanie jednego świadectwa pracy, mimo że okres zatrudnienia trwa nieprzerwanie.

Niezależnie.od. tego,.pracownik.zatrudniony.na.podstawie. terminowych.
umów. o. pracę. może. w. każdym. czasie. żądać. wydania. świadectwa. pracy.
w.związku.z.rozwiązaniem.lub.wygaśnięciem.każdej.takiej.umowy.o.pracę.
lub.świadectwa.pracy.dotyczącego.łącznego.okresu.zatrudnienia.na.podsta-
wie.takich.umów,.przypadającego.przed.zgłoszeniem.żądania.wydania.świa-
dectwa.pracy ..Pracodawca.jest.zobowiązany.wydać.świadectwo.pracy.w.cią-
gu.7.dni.od.dnia.złożenia.pisemnego.wniosku.pracownika.(art ..97.§.13.k .p .) .

  Pracodawca powinien wydać zatrudnionemu na umowę 
terminową pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli umowa 
zakończyła się przed upływem 24 miesięcy, a pracownik 
tego zażąda.
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W. przypadku. wydawania. zbiorczego. świadectwa. pracy. obejmującego.
kilka.terminowych.umów.o.pracę.należy.wskazać.poszczególne.okresy.za-
trudnienia,.wymiar.czasu.pracy,.zajmowane.stanowiska.oraz.tryb.i.podsta-
wę.prawną.rozwiązania.stosunku.pracy .

Pracodawca. wydaje. świadectwo. pracy. bez. względu. na. rodzaj. umowy.
o.pracę,.bezpośrednio.pracownikowi.lub.osobie.posiadającej.pisemne.upo-
ważnienie.do.odbioru.tego.dokumentu .

Jeżeli.jednak.wydanie.świadectwa.pracy.pracownikowi.albo.osobie.przez.
niego.upoważnionej.w.terminie.wynikającym.z.przepisów.nie.jest.możliwe,.
pracodawca,. nie. później. niż. w.ciągu. 7. dni. od. dnia. upływu. tego. terminu,.
przesyła.świadectwo.pracy.pracownikowi.lub.tej.osobie.za.pośrednictwem.
poczty.albo.doręcza.je.w.inny.sposób .

Niewypłacone wynagrodzenie w świadectwie pracy

Wydanie.świadectwa.pracy.nie.może.być.uzależnione.od.uprzedniego.rozli-
czenia.się.pracownika.z.pracodawcą,.np ..z.powierzonego.mienia ..Na.żąda-
nie.pracownika.w.świadectwie.pracy.należy.podać.także.informację.o.wyso-
kości.i.składnikach.wynagrodzenia.oraz.o.kwalifikacjach.uzyskanych.przez.
zatrudnionego.w.czasie.trwania.zatrudnienia .

W. świadectwie. pracy,. oprócz. wymienionych. wyżej. informacji,. należy.
zamieścić.informacje.niezbędne.do.ustalenia.uprawnień.ze.stosunku.pracy.
i.uprawnień.z.ubezpieczeń.społecznych,.dotyczące.m .in ..należności.ze.sto-
sunku.pracy.uznanych.i.niezaspokojonych.przez.pracodawcę.do.dnia.zakoń-
czenia.zatrudnienia,. z.powodu.braku. środków.finansowych ..Powyższą. in-
formację.należy.podać.w.informacjach.uzupełniających.w.ust ..6.świadectwa.
pracy ..Świadectwo.pracy.z.takim.wpisem.jest.w.razie.niewypłacalności.pra-
codawcy.podstawą.do.ubiegania.się.przez.pracownika.o.wypłatę.wynagro-
dzenia.z.FGŚP .

wydawanie referencji i opinii pracownikom

Informacje.dotyczące.zakresu.obowiązków.wykonywanych.przez.pracowni-
ka.oraz.elementy.ocenne.dotyczące.jego.pracy.u.danego.pracodawcy.mogą.
znaleźć.odzwierciedlenie.w.pisemnych.referencjach.lub.opiniach.wydanych.
na.jego.wniosek.w.dniu.rozwiązania.stosunku.pracy ..Taki.dokument.może.
stanowić.wartościowe.źródło.informacji.dla.kolejnego.pracodawcy .
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Przepisy.prawa.pracy.nie.regulują.jednak.kwestii.związanych.z.wydawa-
niem.pracownikowi.referencji,.dlatego.w.razie.wystąpienia.pracownika.z.ta-
kim.wnioskiem.pracodawca.samodzielnie.decyduje,.w.jakiej. formie.wyda.
referencje.i.jaką.treść.zamieści.w.opinii ..Warto.pamiętać,.że.pracownik.nie.
ma. do. pracodawcy. roszczenia. o.wydanie. takiego. dokumentu .. Opinia. po-
winna.odzwierciedlać.stan.faktyczny ..Należy.uznać,.że.opinia.o.pracowniku.
lub.referencje.powinny.zawierać.przede.wszystkim.opis.czynności.wykony-
wanych. na. zajmowanym. przez. pracownika. stanowisku,. czyli. zakres. obo-
wiązków ..Trudno.bowiem.wyrażać.wyłącznie.sądy.na.temat.rzetelności.czy.
zaangażowania.danej.osoby.albo.czy.była.ona.dobrym.pracownikiem ..Przy-
bliżenie.w.opinii.głównych.obowiązków.oraz.zakres.ponoszonej.przez.pra-
cownika.odpowiedzialności.przekaże.zdecydowanie.więcej.informacji.przy-
szłemu.pracodawcy.niż.subiektywne.opinie .

Wątpliwości.budzi.kwestia.umieszczania.opinii.o.pracowniku.w.świadec-
twie.pracy ..Niedopuszczalne.jest.umieszczenie.(a.przez.to.niewłaściwie.wy-
pełnienie.świadectwa).referencji.i.opinii.–.w.ust ..6.świadectwa.„informacje.
uzupełniające”. (co.zdarza. się.w.praktyce) ..W.tym.ustępie.zamieszcza. się.
jedynie.informacje.o.należnościach.ze.stosunku.pracy.uznanych.przez.pra-
codawcę. i. niewypłaconych. pracownikowi. do. dnia. ustania. stosunku. pracy.
z.powodu.braku.środków.finansowych,.a.także.na.żądanie.pracownika.infor-
macje.o:

n. .wysokości.i.składnikach.wynagrodzenia,
n. .uzyskanych.kwalifikacjach,
n. .prawomocnym.orzeczeniu.sądu.pracy.o.przywróceniu.pracownika.do.

pracy.lub.przyznaniu.mu.odszkodowania .

Ekwiwalent za urlop

Z. powodu. rozwiązania. lub. wygaśnięcia. stosunku. pracy. pracodawca. ma.
obowiązek.wypłacić.pracownikowi. ekwiwalent. pieniężny. za.niewykorzy-
stany.w.całości. lub.w.części.urlop.wypoczynkowy.(art ..171.§.1.k .p .) ..Na.
obowiązek. tej.wypłaty.nie.wpływają.ani. rodzaj.umowy.o.pracę,. ani. czas.
trwania.zatrudnienia,.jak.również.tryb.czy.przyczyna.zakończenia.stosun-
ku.pracy .

Obowiązek.wypłaty.ekwiwalentu.nie.powstanie.tylko.wtedy,.gdy.strony.
postanowią. o. wykorzystaniu. urlopu. w. czasie. pozostawania. pracownika.
w.stosunku.pracy.na.podstawie.kolejnej.umowy.o.pracę.zawartej.z.tym.sa-
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mym.pracodawcą.bezpośrednio.po. rozwiązaniu. lub.wygaśnięciu.poprzed-
niej.umowy.o.pracę.z.tym.pracodawcą .

  O wypłacie ekwiwalentu przesądzają dwa warunki,  
tj. rozwiązanie stosunku pracy oraz niewykorzystanie przy-
sługującego urlopu w naturze.

Pracownik.nabywa.prawo.do.ekwiwalentu.w.dniu.rozwiązania.umowy.o.pracę.
i.tego.dnia.pracodawca.ma.obowiązek.dokonać.wypłaty ..Nie.ma.w.tym.przypad-
ku.znaczenia,.że.termin.wypłaty.wynagrodzeń.przypada.np ..10 ..dnia.następnego.
miesiąca ..W.przypadku.wystąpienia.zwłoki.w.wypłacie.ekwiwalentu.pracodawca.
naraża.się.na.dodatkowe.koszty.w.postaci.odsetek.z.tytułu.nieterminowej.wypłaty,.
których.pracownik.może.zażądać ..Za.urlop.zaległy,.a.nieprzedawniony,.ekwiwa-
lent.przysługuje.w.pełnej.wysokości ..Natomiast.gdy.stosunek.pracy.ustaje.w.trak-
cie. roku,. urlop. bieżący. ulega. proporcjonalnemu. obniżeniu .. A. zatem. również.
ekwiwalent.przysługuje.za.urlop.proporcjonalny.do.przepracowanego.okresu .

Ekwiwalent za urlop podlega takiej samej ochronie jak wynagrodzenie 
za pracę, co oznacza, że w razie dokonywania potrąceń ekwiwalent należy 
zsumować ze zwykle otrzymywanym wynagrodzeniem i zastosować gra-
nicę potrąceń i kwotę wolną od potrąceń, według zasad przewidzianych 
w Kodeksie pracy. Roszczenie.pracownika.o.ekwiwalent.pieniężny.za.urlop.
przedawnia. się. z. upływem. 3. lat. od. dnia,. w. którym. stał. się. wymagalny ..
W.świadectwie. pracy. pracodawca. powinien. zamieścić. informację. o. liczbie.
dni.urlopu.wypoczynkowego.wykorzystanego.przez.pracownika.w.roku.ka-
lendarzowym,. w. którym. ustał. stosunek. pracy .. Jeżeli. pracownik. otrzymał.
ekwiwalent.pieniężny.za.niewykorzystany.urlop.należny.w.roku,.w.którym.
ustał.stosunek.pracy,.taka.informacja.również.powinna.znaleźć.się.w.świadec-
twie.pracy ..Wykazanie.tych.danych.umożliwia.prawidłowe.ustalenie.upraw-
nień.urlopowych.pracownika,.który.podjął.pracę.u.kolejnego.pracodawcy .

Ekwiwalent. pieniężny. za. urlop. wypoczynkowy. należy. ustalać,. stosując.
zasady. obowiązujące. przy. obliczaniu. wynagrodzenia. urlopowego,. jednak.
z.pewnymi.różnicami ..Analogia.dotyczy.stałych.składników.wynagrodzenia,.
które.należy.uwzględniać.w.wysokości.należnej.w.miesiącu.nabycia.prawa.
do.tego.ekwiwalentu,.tj ..w.dniu.ustania.stosunku.pracy ..Natomiast.składniki.
zmienne.przysługujące.pracownikowi.za.okresy.nie.dłuższe.niż.1.miesiąc,.
wypłacone.w.okresie.3.miesięcy.poprzedzających.miesiąc.nabycia.prawa.do.
ekwiwalentu,.należy.uwzględniać.w.przeciętnej.wysokości.z.tego.okresu .



14 października 2014 roku    www.serwispp.infor.pl30

Ekwiwalent.za.niewykorzystany.przez.pracownika.urlop.wypoczynkowy.
należy.obliczać:
KROK 1. dzieląc. sumę. miesięcznych. wynagrodzeń. przez. współczynnik.
ekwiwalentowy.(który.w.2014.r ..wynosi.20,83.dla.pracowników.zatrudnio-
nych.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.od.poniedziałku.do.piątku.i.od.wtor-
ku.do.soboty),
KROK 2.. dzieląc.otrzymany.wynik.(ekwiwalent.za.1.dzień.urlopu).przez.
liczbę.odpowiadającą.dobowej.normie.czasu.pracy.obowiązującej.pracow-
nika.(zwykle.przez.8),.a.następnie,
KROK 3.. mnożąc.tak.otrzymany.ekwiwalent.za.jedną.godzinę.urlopu.przez.
liczbę.godzin.niewykorzystanego.przez.pracownika.urlopu.wypoczynkowego .

W.przeciwieństwie.do.zasady.obowiązującej.przy.obliczaniu.wynagro-
dzenia.urlopowego,.w.podstawie.ekwiwalentu.za.urlop.należy.uwzględniać.
składniki.wynagrodzenia.przysługujące.pracownikowi.za.okresy.dłuższe.niż.
1.miesiąc ..Chodzi.o.składniki.wypłacone.pracownikowi.w.okresie.12.mie-
sięcy.bezpośrednio.poprzedzających.miesiąc.nabycia.prawa.do.ekwiwalen-
tu,.w.średniej.wysokości.z.tego.okresu .

Podstawę.ekwiwalentu.należy.ustalać.z.uwzględnieniem.wynagrodzenia.
i. innych.świadczeń.ze.stosunku.pracy,.z.wyłączeniem.należności.wymie-
nionych.w.§.6.rozporządzenia.Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej.z.8.stycz-
nia.1997.r ..w.sprawie.szczegółowych.zasad.udzielania.urlopu.wypoczynko-
wego,.ustalania.i.wypłacania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.i.ekwiwalentu.
pieniężnego.za.urlop.(Dz .U ..Nr.2,.poz ..14;.ost ..zm ..Dz .U ..z.2009.r ..Nr.174.
poz ..1353,.dalej:.rozporządzenie.urlopowe),.m .in ..jednorazowych.lub.nie-
periodycznych.wypłat.za.spełnienie.określonego.zadania.bądź.za.określone.
osiągnięcie,. wynagrodzenia. urlopowego,. wynagrodzenia. chorobowego,.
wynagrodzenia. za. czas. niezawinionego. przestoju. czy. nagród. jubileuszo-
wych ..W.podstawie.wymiaru.ekwiwalentu.za.urlop.nie.należy.uwzględniać.
premii. uznaniowych. o. cechach. nagrody,. które. nie. mają. roszczeniowego.
charakteru ..Nie.jest.to.bowiem.składnik.wynagrodzenia.przysługujący.pra-
cownikowi,.lecz.wypłacany.wyłącznie.w.zależności.od.swobodnego.uzna-
nia.i.woli.pracodawcy.(wyrok.Sądu.Najwyższego.z.20.lipca.2000.r .,.I.PKN.
17/00,.OSNP.2002/3/77,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Ekwiwalent.za.niewykorzystany.urlop.stanowi.przychód.ze.stosunku.pra-
cy. podlegający. oskładkowaniu .. Jeżeli. został. wypłacony. w. czasie. trwania.
zatrudnienia,.należy.wykazać.go.w.dokumentacji.rozliczeniowej.z.pracow-
niczym.kodem.tytułu.ubezpieczenia.01.10.xx ..Jeżeli.natomiast.wypłata.na-
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stąpiła. już. po. rozwiązaniu. stosunku. pracy,. wówczas. kwotę. ekwiwalentu.
należy.rozliczyć.z.kodem.tytułu.30.00.xx .

  Ekwiwalent za urlop podlega opodatkowaniu i oskładkowa-
niu, choćby został wypłacony po zakończeniu zatrudnienia.

Odprawa pośmiertna

Pracodawca. jest. zobowiązany. do. wypłaty. odprawy. pośmiertnej. w. razie.
śmierci.pracownika.w.czasie.trwania.stosunku.pracy.lub.w.czasie.pobiera-
nia. po. jego. rozwiązaniu. zasiłku. z. tytułu. niezdolności. do. pracy. wskutek.
choroby.(art ..93.§.1.k .p .) ..Prawo.do.tej.odprawy.przysługuje:

n. .małżonkowi.zmarłego.pracownika,
n. .innym.członkom.rodziny.zmarłego.pracownika,.spełniającym.warunki.

wymagane.do.uzyskania.renty.rodzinnej.w.myśl.przepisów.o.emerytu-
rach.i.rentach.z.Funduszu.Ubezpieczeń.Społecznych .

Odprawę.pośmiertną.dzieli.się.w.równych.częściach.między.wszystkich.
uprawnionych. członków. rodziny .. Jeżeli. po. zmarłym. pracowniku. pozostał.
tylko.jeden.członek.rodziny.uprawniony.do.odprawy.pośmiertnej,.przysłu-
guje.mu.odprawa.w.wysokości.połowy.odpowiedniej.kwoty.odprawy .

Wysokość.odprawy.jest.uzależniona.od.stażu.pracy.u.danego.pracodawcy.i.wynosi:
n. .1-miesięczne.wynagrodzenie,.jeżeli.pracownik.był.zatrudniony.krócej.

niż.10.lat,
n. .3-miesięczne.wynagrodzenie,.jeżeli.pracownik.był.zatrudniony.co.naj-

mniej.10.lat,
n. .6-miesięczne.wynagrodzenie,.jeżeli.pracownik.był.zatrudniony.co.naj-

mniej.15.lat .
Przy.obliczaniu.odprawy.pośmiertnej.należy.stosować.zasady.obowiązu-

jące.przy.ustalaniu.ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,.ale.
bez.stosowania.współczynnika.ekwiwalentu .

Przykład

Pracownik zmarł 27 września 2014 r. i z tym dniem wygasł stosunek pracy. Zakłado-
wy staż pracy pracownika wynosił 11 lat. Rodzinie zmarłego przysługuje odprawa 
w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik otrzymywał stałą pensję 
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zasadniczą 3500 zł, dodatek stażowy 300 zł i miesięczną premię regulaminową. 
W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wygaśnięcia umowy (od czerwca do 
sierpnia 2014 r.) jego premie wynosiły odpowiednio: 875 zł, 1225 zł, 700 zł. 
KRoK 1. Obliczamy średnią premię za ten okres: 
(875 zł + 1225 zł + 700 zł) : 3 miesiące = 933,33 zł.
KRoK 2. Obliczamy podstawę wymiaru odprawy:
3500 zł + 300 zł + 933,33 zł = 4733,33 zł. 
KRoK 3. Obliczamy wysokość odprawy:
4733,33 zł x 3 = 14 199,99 zł.
Osobą uprawnioną do odprawy pośmiertnej jest tylko żona zmarłego, która otrzyma 
połowę kwoty odprawy, tj. 7100 zł (14 199,99 zł x 1/2).

Odprawa. pośmiertna. nie. przysługuje. uprawnionym. członkom. rodziny,.
jeżeli.pracodawca.ubezpieczył.pracownika.na.życie,.a.odszkodowanie.wy-
płacone.przez. instytucję.ubezpieczeniową. jest.nie.niższe.niż.odprawa.po-
śmiertna. przysługująca. zgodnie. z.Kodeksem. pracy .. Jeżeli. odszkodowanie.
jest.niższe.od.odprawy.pośmiertnej,.pracodawca.jest.zobowiązany.wypłacić.
rodzinie.kwotę.stanowiącą.różnicę.między.tymi.świadczeniami .

Odprawa.pośmiertna.nie.jest.przychodem.ze.stosunku.pracy ..Jest.zatem.zwol-
niona. zarówno. z.podatku. dochodowego. od. osób. fizycznych,. jak. i. ze. składek.
ZUS.(art ..21.ust ..1.pkt.7.ustawy.z.26.lipca.1991.r ..o.podatku.dochodowym.od.
osób.fizycznych.–.j .t ..Dz .U ..z.2012.r ..poz ..361;.ost ..zm ..Dz .U ..z.2014.r ..poz ..1215) .

Odprawa emerytalno-rentowa

Pracownikowi.spełniającemu.warunki.uprawniające.do.emerytury.lub.renty,.któ-
rego.stosunek.pracy.ustał.w.związku.z.przejściem.na.jedno.z.tych.świadczeń,.
przysługuje.odprawa.pieniężna.w.wysokości.1-miesięcznego.wynagrodzenia.lub.
wyższej,.jeżeli.tak.przewidują.przepisy.wewnętrzne.obowiązujące.u.pracodawcy ..
A.zatem.odprawę.emerytalno-rentową.otrzyma.ten.pracownik,.który.w.trakcie.
trwania.stosunku.pracy.nabył.prawo.do.jednego.z.tych.świadczeń.i.po.rozwiąza-
niu.umowy.o.pracę.przechodzi.na.rentę.lub.emeryturę ..Bez.znaczenia.pozostaje,.
czy.jest.to.emerytura.wcześniejsza.czy.przyznawana.na.ogólnych.zasadach ..O.uzy-
skaniu.prawa.do.odprawy.decyduje.to,.czy.pracownik.nabył.uprawnienia.emery-
talno-rentowe,.rozwiązał.stosunek.pracy.i.przeszedł.na.dane.świadczenie .
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Przejście.na. emeryturę.nie.musi.być. jednak. jedyną,.wyłączną. i.bezpo-
średnią. przyczyną. rozwiązania. stosunku. pracy. (wyrok. SN. z. 16. listopada.
2000.r .,.I.PKN.81/00,.OSNP.2002/11/265,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..
Przyczyną.ustania.stosunku.pracy.może.być.przejście.na.emeryturę.lub.ren-
tę,.a.podstawą.rozwiązania.umowy.np ..ustawa.o.zwolnieniach.grupowych ..
W. takiej. sytuacji. pracownikowi. przysługują. dwie. odprawy. –. emerytalno-
-rentowa.i.z.tytułu.rozwiązania.stosunku.pracy.z.przyczyn.niedotyczących.
pracowników .. Odprawę. emerytalno-rentową. należy. wypłacić. w. dniu. roz-
wiązania.stosunku.pracy,.za.którą.należy.uznać.datę.przejścia.na.emeryturę ..
Z.reguły.jest.to.ostatni.dzień.pracy.pracownika .

Odprawę.emerytalno-rentową.należy.obliczać.według.zasad.dotyczących.
ustalania.podstawy.wymiaru.ekwiwalentu.za.urlop.wypoczynkowy ..Odpra-
wa.emerytalno-rentowa.jest.zwolniona.ze.składek.na.ZUS,.ale.podlega.opo-
datkowaniu.podatkiem.dochodowym .

Przykład

Umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem 30 września 2014 r. w związku 
z przejściem na emeryturę. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcz-
nej stawce 2500 zł, dodatek funkcyjny 200 zł oraz zmienną premię miesięczną, która 
wynosiła: za czerwiec 150 zł, za lipiec 100 zł, za sierpień  200 zł.
Obliczamy odprawę:
KRoK 1. Stałe składniki wynagrodzenia należy przyjąć w wysokości należnej pra-
cownikowi w ostatnim dniu zatrudnienia, tj.:
2500 zł (wynagrodzenie) + 200 zł (dodatek) = 2700 zł. 
KRoK 2. Premię należy przyjąć w średniej wysokości, tj.:
(150 zł + 100 zł + 200 zł) : 3 miesiące = 150 zł.
KRoK 3. Składniki wynagrodzenia należy zsumować:
2700 zł + 150 zł = 2850 zł.
Pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna w wysokości 2850 zł.

Odprawa ekonomiczna w przypadku zwolnień 
grupowych

Pracodawca,.który.zatrudnia.co.najmniej.20.pracowników.i.dokonuje.zwol-
nień.z.przyczyn.niedotyczących.pracowników,.ma.obowiązek.wypłaty.od-
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prawy .. Ustawa. o. zwolnieniach. grupowych. ma. zastosowanie. w.przypadku.
konieczności. rozwiązania. przez. pracodawcę. stosunków. pracy. z. przyczyn.
niedotyczących.pracowników,.w.drodze.wypowiedzenia.dokonanego.przez.
pracodawcę,.a.także.na.mocy.porozumienia.stron,.jeżeli.w.okresie.nieprze-
kraczającym.30.dni.zwolnienie.obejmuje.co.najmniej:

n. .10.pracowników,.gdy.pracodawca.zatrudnia.mniej.niż.100.pracowników,
n. .10%.pracowników,.gdy.pracodawca.zatrudnia.co.najmniej.100,.jednak.

mniej.niż.300.pracowników,
n. .30.pracowników,.gdy.pracodawca.zatrudnia.co.najmniej.300.lub.wię-

cej.pracowników .
W. ramach. ustawy. o. zwolnieniach. grupowych. taki. pracodawca. może.

zwolnić.mniejszą.liczbę.pracowników.niż.wcześniej.podana,.jeżeli.wyłącz-
nym. powodem. uzasadniającym. rozwiązanie. bądź. wypowiedzenie. stosun-
ków.pracy.są.przyczyny.niedotyczące.pracowników .

Pracownikowi,.w.związku.z.rozwiązaniem.stosunku.pracy.w.ramach.gru-
powego.lub.indywidualnego.zwolnienia,.przysługuje.odprawa.pieniężna.w.wy-
sokości.1-,.2-.lub.3-miesięcznego.wynagrodzenia ..Wysokość.odprawy.zale-
ży.od.stażu.pracy.u.zwalniającego.pracodawcy ..Odprawę.należy.obliczać.na.
zasadach,.jakie.obowiązują.przy.ustalaniu.ekwiwalentu.za.urlop.wypoczyn-
kowy ..Maksymalna.wysokość.odprawy.jest.równa.15-krotności.minimalnego.
wynagrodzenia.za.pracę.obowiązującego.w.dniu.rozwiązania.stosunku.pracy.
(w.2014.r ..jest.to.25.200.zł;.w.2015.r ..będzie.to.kwota.26.250.zł) ..Wskazane.
przez. ustawodawcę. ograniczenie. nie. oznacza. jednak,. że. pracodawca. nie.
może.podwyższyć.świadczenia ..Przepisy.prawa.pracy.nie.zakazują.stosowa-
nia.korzystniejszych.rozwiązań.niż.wynikające.z.ogólnych.uregulowań .

Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych (bez względu na 
wysokość) jest opodatkowanym przychodem ze stosunku pracy.

Odprawa.wypłacona.zwalnianemu.pracownikowi.w.związku.z.rozwiąza-
niem.stosunku.pracy.jest.wyłączona.z.podstawy.wymiaru.składek.na.ubez-
pieczenia.społeczne ..Z.oskładkowania.są.bowiem.wyłączone.m .in ..odprawy,.
odszkodowania.i.rekompensaty.wypłacane.pracownikom.z.tytułu.wygaśnię-
cia. lub. rozwiązania. stosunku.pracy,.w.tym.z. tytułu. rozwiązania. stosunku.
pracy. z. przyczyn. leżących. po. stronie. pracodawcy,. nieuzasadnionego. lub.
niezgodnego.z.prawem.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.lub.rozwiązania.jej.
bez.wypowiedzenia,.skrócenia.okresu.wypowiedzenia,.niewydania.w.termi-
nie.lub.wydania.niewłaściwego.świadectwa.pracy.(§.2.ust ..1.pkt.3.rozporzą-
dzenia.Ministra.Pracy. i.Polityki.Socjalnej.z.18.grudnia.1998.r ..w.sprawie.
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szczegółowych.zasad.ustalania.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpiecze-
nia.emerytalne.i.rentowe.–.Dz .U ..Nr.161,.poz ..1106;.ost ..zm ..Dz .U ..z.2010.r ..
Nr.127,.poz ..860;.dalej:.rozporządzenie.składkowe) ..Prawo.do.zastosowania.
wyłączenia.nie.jest.uzależnione.od.sposobu.rozwiązania.stosunku.pracy .

  Odprawa wypłacona pracownikowi w związku z rozwiąza-
niem stosunku pracy jest zwolniona ze składek niezależnie 
od tego, w jaki sposób stosunek pracy został rozwiązany.

Rozporządzenie.wskazuje.zasadę,.że.wyłączeniu.podlegają.wszystkie.od-
prawy,.w.tym.odprawy.z.tytułu.rozwiązania.stosunku.pracy.z.przyczyn.leżą-
cych.po.stronie.pracodawcy,.nieuzasadnionego,.niezgodnego.z.prawem.wy-
powiedzenia.umowy.o.pracę. itd ..Katalog.sposobów.rozwiązania.stosunku.
pracy,.wymieniony.w.§.2.ust ..1.pkt.3.rozporządzenia.składkowego,.nie.jest.
jednak.zamknięty.i.mieszczą.się.w.nim.również.najczęstsze.przypadki.roz-
wiązania. umowy. o.pracę. –. z.zachowaniem. okresu. wypowiedzenia. lub. za.
porozumieniem.stron .. Jedynym.bezwzględnie.wymaganym.warunkiem.do.
zastosowania. tego. wyłączenia. jest. bezpośredni. związek. wypłaconego.
świadczenia.z.rozwiązaniem.stosunku.pracy .

Przykład

Spółka z o.o. rozwiązała umowę o pracę z jednym ze swoich dyrektorów. Roz-
wiązanie stosunku pracy nastąpiło na mocy porozumienia stron. Dyrektor ten 
w umowie o pracę miał na wypadek rozwiązania stosunku pracy zagwarantowa-
ną odprawę w wysokości 16 000 zł. Oprócz tego umowa o pracę gwarantowała 
mu wypłatę premii za wkład w rozwój przedsiębiorstwa, której wysokość była uza-
leżniona od uznania zarządu spółki. Wypłata tej premii następowała corocznie do 
końca marca danego roku, a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy 
o pracę – miała nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rozwiązania 
umowy.
Odprawa w kwocie 16 000 zł, zagwarantowana i wypłacona dyrektorowi w związku 
z rozwiązaniem stosunku pracy, powinna zostać wyłączona z podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Inaczej jest w przypadku premii 
za wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Termin jej wypłaty jest co prawda uzależniony 
m.in. od terminu rozwiązania stosunku pracy, ale sama premia nie jest świadczeniem
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 związanym z faktem zakończenia zatrudnienia. Jest to nagroda o charakterze uzna-
niowym i jako taka stanowi przychód ze stosunku pracy, który podlega oskładkowa-
niu na ogólnych zasadach.

Warto.zadbać,.aby.prawo.do.odprawy.zostało.jednoznacznie.i.precyzyj-
nie.sformułowane.w.umowie.o.pracę.lub.w.regulaminie.wynagradzania.czy.
zbiorowym.układzie.pracy ..Takie.zapisy.ustrzegą.pracodawcę.przed.zarzu-
tem,.że.wypłacone.świadczenie.pieniężne.to.w.istocie.nie.odprawa,.lecz.np ..
dodatkowa.nagroda,.premia.lub.inny.przychód.ze.stosunku.pracy,.który.nie.
podlega.wyłączeniu.z.oskładkowania.w.myśl.§.2.ust ..1.pkt.3.rozporządzenia.
składkowego .

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Pracodawca. może,. w. celu. wcześniejszego. rozwiązania. umowy. o. pracę,.
skrócić.okres.3-miesięcznego.wypowiedzenia,.najwyżej. jednak.do.1.mie-
siąca,.jeżeli.wypowiada.pracownikowi.umowę.o.pracę.zawartą.na.czas.nie-
określony.z.powodu:

n. .ogłoszenia.upadłości.lub.likwidacji.pracodawcy.albo
n. .z.innych.przyczyn.niedotyczących.pracowników .
W.takim.przypadku.pracownikowi.przysługuje.odszkodowanie.w.wyso-

kości.wynagrodzenia.za.pozostałą.część.okresu.wypowiedzenia ..Ponieważ.
okres.wypowiedzenia.umowy.bezterminowej.wynosi.2.tygodnie,.1.miesiąc.
lub.3.miesiące,.skrócenie.może.dotyczyć.wyłącznie.3-miesięcznego.okresu.
wypowiedzenia ..A.zatem.pracodawca.będzie.zobowiązany.do.wypłaty.wy-
nagrodzenia.za.2.pozostałe.miesiące .

Okres,.za.który.przysługuje.odszkodowanie,.wlicza.się.pracownikowi.
pozostającemu.w.tym.czasie.bez.pracy.do.okresu.zatrudnienia.(art ..361..
§.2.k .p .) ..Skrócenie.okresu.wypowiedzenia.z.wyżej.wymienionych.przy-
czyn.następuje.na.mocy.jednostronnej.decyzji.pracodawcy,.a.oświadcze-
nie.w.tej.sprawie.należy.przekazać.pracownikowi.nie.później.niż.z.wypo-
wiedzeniem.umowy.o.pracę.(wyrok.SN.z.19.grudnia.1990.r .,.I.PR.391/90,.
OSNC. 1992/11/206,. patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl) .. Odszkodowanie.
należy. obliczać,. stosując. zasady. dotyczące. ustalania. ekwiwalentu. za.
urlop .
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Przykład
Pracownikowi, któremu wypowiedziano stosunek pracy z powodu likwidacji praco-
dawcy, skrócono 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 1 miesiąca. Umowa o pracę 
rozwiąże się z upływem skróconego okresu wypowiedzenia, czyli 31 października 
2014 r. Za pozostałą część wypowiedzenia, tj. za 2 miesiące, pracownikowi przysłu-
guje odszkodowanie. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową i otrzymuje 
dodatek stażowy w stałej kwocie 200 zł. Pracę świadczył w podstawowym systemie 
czasu pracy od poniedziałku do piątku.
Za okres od lipca 2014 r. do września 2014 r. otrzymał wynagrodzenie obliczane 
ze stawki godzinowej w łącznej wysokości 10 584 zł, które po uśrednieniu wynosi  
3528 zł. Do pensji zasadniczej należy doliczyć dodatek za staż pracy, tj. 200 zł. Suma 
wynagrodzeń wynosi 3728 zł. Pracownik otrzyma odszkodowanie za skrócenie okre-
su wypowiedzenia w wysokości 2-miesięcznej pensji, które wyniesie 7456 zł.
Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest przycho-
dem pracownika ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Natomiast taka wypła-
ta jest zwolniona ze składek na ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego).

Odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia

Pracownik,.który.odchodzi.z.pracy,.a.ma.dostęp.do.szczególnie.ważnych.
informacji,.których.ujawnienie.mogłoby.narazić.pracodawcę.na.szkodę,.może.
zostać.zobowiązany.przez.pracodawcę.do.powstrzymania.się.od.działalności.
konkurencyjnej.po.ustaniu.stosunku.pracy ..W.takiej.sytuacji.strony.zawierają.
umowę. o. zakazie. konkurencji. po. ustaniu. stosunku. pracy. (art .. 1012. k .p .) ..
W. umowie. należy. określić. okres. obowiązywania. zakazu. konkurencji. oraz.
wysokość.odszkodowania.należnego.pracownikowi.od.byłego.pracodawcy .

Odszkodowanie.nie.może.być.niższe.od.25%.wynagrodzenia.otrzymane-
go.przez.pracownika.przed.ustaniem.stosunku.pracy.przez.okres.odpowia-
dający.okresowi.obowiązywania.zakazu.konkurencji ..Może.być.ono.wypła-
cone. jednorazowo. lub. w. miesięcznych. ratach .. W. razie. sporu,.
o.odszkodowaniu.orzeka.sąd.pracy .

Kodeks.pracy.określa.tylko.dolną.granicę.dotyczącą.wysokości.odszko-
dowania ..A.zatem.strony.umowy.mogą.ustalić,.na.zasadzie.porozumienia,.
wyższą.kwotę.świadczenia .
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Wysokość. odszkodowania. należy. ustalać. na. podstawie. wynagrodzenia,.
które. pracownik. zwykle. otrzymywał,. określonego. w. umowie. o. pracę. lub.
w.regulaminie.wynagradzania ..W.podstawie.wymiaru.należy.więc.uwzględ-
nić.zarówno.stałe,.jak.i.zmienne.składniki.wynagrodzenia,.np ..premie.czy.
dodatki .

Odszkodowanie.jest.zwolnione.ze.składek.na.ZUS,.ale.podlega.opodat-
kowaniu.podatkiem.dochodowym .

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązy-
wać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie 
konkurencji, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub 
niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. 
Pracodawca. może. także,. według. swojego. uznania,. zwolnić. pracownika.
z.obowiązku.przestrzegania.zakazu.konkurencji ..Takie.zwolnienie.następuje.
na.podstawie.oświadczenia.woli.pracodawcy.w.formie.powiadomienia.byłe-
go.pracownika.na.piśmie.o.zwolnieniu.z.zakazu.konkurencji .

  w razie ustania przyczyn uzasadniających zakaz konku-
rencji lub w przypadku niewywiązania się pracodawcy 
z obowiązku wypłaty odszkodowania, zakaz konkurencji 
przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki 
została zawarta umowa.

Umowa. o. zakazie. konkurencji. może. także. zostać. rozwiązana. na. mocy.
porozumienia.stron ..Ponadto.umowa.o.zakazie.konkurencji.może.przewidy-
wać.możliwość. jej. rozwiązania.za.wypowiedzeniem.przez. jedną.ze. stron ..
W.razie.braku.klauzuli.umownej.wypowiedzenie.umowy.o.zakazie.konku-
rencji.należy.uznać.za.niedopuszczalne .

Wśród.ekspertów.prawa.pracy.oraz.w.orzecznictwie.sądowym.prezento-
wane.są.odmienne.poglądy.w.kwestii.ustania.zakazu.działalności.konkuren-
cyjnej ..Przyjmuje.się,.że.wypłata.przez.pracodawcę.odszkodowania.z.tytułu.
zakazu.konkurencji.po.upływie.uzgodnionego.terminu.nie.musi.być.trakto-
wana.jak.niewykonanie.tego.obowiązku.prowadzące.do.ustania.zakazu.kon-
kurencji,.lecz.może.być.oceniona.jak.nienależyte.jego.wykonanie.(zwłoka.
lub.opóźnienie) .

Natomiast.w.uchwale.z.11.kwietnia.2001.r ..(III.ZP.7/01,.OSNP.2002/7/155,.
patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl).Sąd.Najwyższy.uznał,.że:.w razie niewy-
wiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania umowa 
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o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie przestaje obowiązywać 
przed upływem terminu, na jaki została zawarta, a pracownik zachowuje 
roszczenie o odszkodowanie.

Wobec.tego,.gdy.pracodawca.nie.będzie.płacił.pracownikowi.odszkodo-
wania.z.tytułu.przestrzegania.umowy.o.zakazie.konkurencji.po.ustaniu.sto-
sunku.pracy,.kwestię,.czy.doszło.do.zakończenia.tej.umowy.–.w.razie.sporu.
między.pracownikiem.a.pracodawcą.–.rozstrzygnie.sąd.pracy .

Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem 
wynagrodzenia

Pracodawca,.który.dotąd.potrącał.pracownikowi.–.dłużnikowi.określone.na-
leżności.zgodnie.z.posiadanym.zawiadomieniem.o.egzekucji,.w.razie.roz-
wiązania.stosunku.pracy.z.takim.pracownikiem.ma.określone.obowiązki .

Dotychczasowy. pracodawca. sporządza. wzmiankę. o. zajęciu. wynagro-
dzenia.w.świadectwie.pracy.wydanym.dłużnikowi ..Jeżeli.nowy.pracodawca.
dłużnika. jest. znany. dotychczasowemu. pracodawcy,. przesyła. temu. praco-
dawcy.zawiadomienie.komornika.i.dokumenty.dotyczące.zajęcia.wynagro-
dzenia.oraz.powiadamia.o.tym.komornika.i.dłużnika,.przeciwko.któremu.
toczy.się.postępowanie.egzekucyjne ..Wzmianka.w.świadectwie.pracy.po-
winna.zawierać.oznaczenie.komornika,.który.zajął.należność,.oraz.numer.
sprawy. egzekucyjnej,. jak. również. wskazać. wysokość. potrąconych. kwot ..
Przesłanie.zawiadomienia.komornika.ma.skutki.zajęcia.należności.dłużni-
ka.u.nowego.pracodawcy.od.chwili.dojścia.zawiadomienia.do.tego.praco-
dawcy ..Natomiast.nowy.pracodawca,.któremu.pracownik.przedstawi.świa-
dectwo.pracy.ze.wzmianką.o.zajęciu.należności,.zawiadamia.o.zatrudnieniu.
pracownika.pracodawcę,.który.wydał.świadectwo,.oraz.komornika.wskaza-
nego. w. świadectwie .. Jeżeli. nowy. pracodawca,. któremu. pracownik. nie.
przedstawił. świadectwa. pracy,. dowie. się,. gdzie. pracownik. był. przedtem.
zatrudniony,.jest.zobowiązany.zawiadomić.poprzedniego.pracodawcę.o.za-
trudnieniu. takiego. pracownika,. chyba. że. pracownik. przedstawi. zaświad-
czenie.tego.zakładu.stwierdzające,.że.jego.należności.nie.były.zajęte .

Obowiązek. powiadomienia. komornika. o. zmianie. pracodawcy. obciąża.
również.dłużnika ..O.obowiązku.tym.oraz.o.skutkach.jego.zaniedbania.dłuż-
nik.powinien.być.pouczony.przy.zawiadomieniu.go.o.zajęciu.wynagrodze-
nia.za.pracę.(art ..884.ustawy.z.17.listopada.1964.r ..–.Kodeks.postępowania.
cywilnego;.j .t ..Dz .U ..z.2014.r ..poz ..101;.ost ..zm ..Dz .U ..z.2014.r ..poz ..1161) .
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Pracodawcy,.który.nie.wywiązał.się.z.obowiązków.dotyczących.zajęcia.
wynagrodzenia.za.pracę,.grozi.grzywna.w.wysokości.do.2.tys ..zł .

Prawo do nagrody jubileuszowej

Nagroda. jubileuszowa.nie. jest. świadczeniem.powszechnym,.wynikającym.
z.przepisów.Kodeksu.pracy ..Gratyfikacja.ta.jest.uhonorowaniem.wielolet-
niej.pracy,.ale.ustawowe.prawo.do.niej.na.podstawie.odrębnych.przepisów.
mają.tylko.niektóre.grupy.zawodowe.należące.do.sfery.budżetowej.(np ..na-
uczyciele,.pracownicy.samorządowi) ..Pozostali.pracownicy.mogą.liczyć.na.
nagrodę.tylko.wówczas,.jeżeli.tak.stanowią.regulacje.wewnętrzne.obowią-
zujące.u.pracodawcy,.np ..układ.zbiorowy.pracy,.regulamin.wynagradzania ..
Jeżeli.podmiot.nie.jest.zobowiązany.do.wydania.prawa.zakładowego,.prawo.
do.nagrody.pracodawca.może.uregulować.w.umowie.o.pracę .

Kryterium.uprawniającym.do.nagrody.jest.co.do.zasady.staż.pracy ..Pra-
codawca może zaznaczyć, że przy ustalaniu prawa do nagrody uwzględ-
nieniu podlega tylko zakładowy staż lub staż w danej branży albo 
wszystkie okresy zatrudnienia. W.przypadku.pracowników.sfery.budżeto-
wej.pragmatyki.służbowe.zwykle.wskazują,.że.nagrodę.należy.obliczać.jak.
ekwiwalent. za. urlop .. Zazwyczaj. wysokość. nagrody. stanowi. odpowiedni.
procent.wynagrodzenia,.w.zależności.od.stażu.pracy .

Kwestie.wypłaty.nagrody.pracownikowi,.który.odchodzi.z.pracy,.praco-
dawcy.prywatni.powinni.uregulować.w.przepisach.wewnętrznych ..Przykła-
dowo,.w.razie.ustania.stosunku.pracy.w.związku.z.przejściem.na.rentę.z.ty-
tułu.niezdolności.do.pracy. lub.emeryturę.pracownikowi.samorządowemu,.
któremu. do. nabycia. prawa. do. nagrody. jubileuszowej. brakuje. mniej. niż.
12.miesięcy,.licząc.od.dnia.rozwiązania.stosunku.pracy,.nagrodę.tę.wypłaca.
się.w.dniu.rozwiązania.stosunku.pracy.(§.8.ust ..8.rozporządzenia.Rady.Mi-
nistrów.z.18.marca.2009.r ..w.sprawie.wynagradzania.pracowników.samo-
rządowych.–.Dz .U ..z.2013.r ..poz ..1050) .

Nagroda.jubileuszowa.jest.przychodem.ze.stosunku.pracy.i.podlega.opo-
datkowaniu.na.ogólnych.zasadach .

Nagrody. jubileuszowe,. które. według. zasad. określających. warunki. ich.
przyznawania.przysługują.pracownikowi.nie.częściej.niż.co.5.lat,.są.wyłą-
czone.z.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.(§.2.ust ..1.
pkt. 1. rozporządzenia. składkowego) .. Kwota. nagrody. jubileuszowej,. która.
została.wyłączona.z.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społecz-
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ne,.nie.stanowi.też.podstawy.do.oskładkowania.na.ubezpieczenie.zdrowot-
ne,.FP.i.FGŚP ..Wyłączeniu.podlegają.również.nagrody.jubileuszowe.wypła-
cane:

n. .w.dniu.rozwiązania.stosunku.pracy.pracownikowi,.któremu.do.nabycia.
prawa.do.nagrody.z. tytułu.upływu.kolejnych.5. lat.brakuje.mniej.niż.
12.miesięcy,.licząc.od.dnia.rozwiązania.umowy.o.pracę,.a.rozwiązanie.
umowy.następuje.w.związku.z.przejściem.pracownika.na. emeryturę.
lub.rentę.inwalidzką.w.związku.z.wypadkiem.przy.pracy.lub.chorobą.
zawodową.albo.na.rentę.z.tytułu.całkowitej.niezdolności.do.pracy.i.sa-
modzielnej.egzystencji.lub.całkowitej.niezdolności.do.pracy.z.innych.
przyczyn.niż.wypadek.przy.pracy.lub.choroba.zawodowa,

n. .gdy.do.osiągnięcia.kolejnego.5-lecia.uprawniającego.do.nagrody.jubi-
leuszowej.brakuje.mniej.niż.12.miesięcy,.a.pracownik.po.rozwiązaniu.
stosunku.pracy.przechodzi.na.świadczenie.przedemerytalne .

Przykład

W czerwcu 2014 r. pracownik, zgodnie z regulaminem wynagradzania, otrzymał na-
grodę jubileuszową za 10 lat pracy u pracodawcy. We wrześniu 2014 r. z pracowni-
kiem tym rozwiązano stosunek pracy w związku z jego przejściem na rentę z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. W dniu rozwiązania umowy o pracę pracodawca 
wypłacił pracownikowi nagrodę jubileuszową z tytułu 15-lecia pracy, mimo że 5-letni 
okres od nabycia prawa do nagrody upłynie dopiero w maju 2019 r. Nagroda jubile-
uszowa wypłacona na takich zasadach jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia 
społeczne.

zwrot weksla in blanco

Weksle.są.najczęściej.stosowane.przez.pracodawców,.którzy.powierzyli.pra-
cownikowi. mienie. z. obowiązkiem. zwrotu. albo. do. wyliczenia. się .. Jest. to.
narzędzie. mające. na. celu. zabezpieczyć. przyszłe. roszczenia. pracodawcy.
w.razie.szkody,.jaką.pracownik.może.wyrządzić.w.czasie.trwania.zatrudnie-
nia .

Okoliczności,.które.uruchamiają.weksel,.a.tym.samym.upoważniają.pra-
codawcę.do. żądania. zapłaty.od.pracownika,. powinna. zawierać.deklaracja.
wekslowa .
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W.razie.ustania.stosunku.pracy.i.braku.jakichkolwiek.roszczeń.ze.strony.
pracodawcy. (pracownik.nie.wyrządził. żadnych.szkód. i. rozliczył. się.z.po-
wierzonego. mienia). weksel. powinien. być. zwrócony. pracownikowi. albo.
zniszczony.w.jego.obecności ..W.przeciwnym.razie,.w.przypadku.urucho-
mienia.weksla.przez.pracodawcę,.pracownik,.jako.zobowiązany,.może.być.
narażony.na.zapłatę.określonej.sumy.wekslowej ..Jeżeli.pracodawca.nie.chce.
zwrócić.weksla,.pracownik.może.wystąpić.z.powództwem.cywilnym.o.jego.
wydanie .

Stosowanie.weksli.w.stosunkach.między.pracodawcą.a.pracownikiem.bu-
dzi. kontrowersje .. W. wyroku. z. 26. stycznia. 2011. r .. (II. PK. 159/10,. patrz:.
www .ekspert3 .inforlex .pl).Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.weksle są nieważne 
z mocy samego prawa: Przepisy i zasady prawa pracy bowiem odrębnie re-
gulują kwestię odpowiedzialności materialnej pracowników i wykluczają 
stosowanie weksli jako dodatkowego środka zabezpieczającego. Stosowanie 
weksli jest sprzeczne z zasadami prawa pracy. Dla pracodawców oznacza to 
bezskuteczność dochodzenia roszczeń.

PIT-11

Pracownik,.który.uzyskuje.od.pracodawcy.przychody.ze.stosunku.pracy.lub.
z. działalności. wykonywanej. osobiście. i. dokonuje. samodzielnie. rocznego.
rozliczenia.podatku,.musi.otrzymać.od.płatnika.za.dany.rok.imienną.infor-
mację.PIT-11.o.osiągniętym.przychodzie. i.pobranych.zaliczkach.na.poda-
tek ..Informację.tę.należy.przekazać.pracownikowi.do.końca.lutego.każdego.
roku ..Jeżeli.jednak.stosunek.pracy.ustanie.w.trakcie.roku.podatkowego,.pra-
codawca. ma. obowiązek. wydać. PIT-11,. jeżeli. pracownik. zwróci. się. o. to.
w. pisemnym. wniosku .. W. przeciwnym. razie. informację. należy. doręczyć.
pracownikowi.na.ogólnych.zasadach .

W.informacji.PIT-11.należy.wykazać.łączną.kwotę.przychodów.osiągnię-
tych.u.danego.płatnika.w.roku.podatkowym,.z.wyjątkiem.przychodów.zwol-
nionych.z.podatku ..Jeśli.pracodawca,.oprócz.należności.ze.stosunku.pracy.
lub.pokrewnych,.wypłacał.pracownikowi.zasiłki.z.ubezpieczenia.społeczne-
go,.to.należy.je.doliczyć.do.przychodów.ze.stosunku.pracy ..W.PIT-11.po-
winny. się. znaleźć. także. przychody. osiągnięte. przez. pracownika. z. tytułu.
działalności.wykonywanej.osobiście.na.rzecz.pracodawcy,.tj ..z:

n. .umowy.zlecenia,
n. .umowy.o.dzieło,
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n. .powołania.do.pełnienia.funkcji.członka.zarządu,.rady.nadzorczej,.z.ty-
tułu.udziału.w.organach.stanowiących.osób.prawnych .

Ponadto.należy.wykazać.uzyskane.przez.zatrudnionego.przychody.z.kon-
traktów.menedżerskich.lub.umów.o.zarządzanie.przedsiębiorstwem .

PIT-11.powinien.odzwierciedlać.stan.faktyczny,.jaki.miał.miejsce.w.cza-
sie.trwania.stosunku.pracy .

  Przychody pracownika od tego samego pracodawcy, ale 
z różnych źródeł, należy wykazać w jednym PIT-11.

wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracownika 
i członków rodziny

Każda.osoba,.w. stosunku.do.której.wygasł. tytuł.do.ubezpieczeń. społecz-
nych,.musi.zostać.wyrejestrowana.przez.płatnika.z.tych.ubezpieczeń ..Jako.
datę.wyrejestrowania.w.dokumencie.ZUS.ZWUA.podaje.się.pierwszy.dzień,.
w.którym.ubezpieczony.nie.podlegał.już.ubezpieczeniom.z.danego.tytułu ..
Oznacza.to,.że.w.dokumencie.ZUS.ZWUA,.wyrejestrowującym.pracowni-
ka,. jako. datę. wyrejestrowania. należy. wskazać. dzień. następujący. po. dniu.
rozwiązania.umowy.o.pracę .

Wyrejestrowania.–.zarówno.z.ubezpieczeń.społecznych,.jak.i.zdrowotne-
go.–.dokonuje.się.na.formularzu.ZUS.ZWUA ..Płatnik.ma.7.dni.na.wyreje-
strowanie.swojego.byłego.pracownika .

Ustawa. systemowa. nie. reguluje. odrębnie. zasad. obliczania. terminu. na.
złożenie.dokumentu.wyrejestrowującego.ZUS.ZWUA ..Odsyła.w.tym.zakre-
sie.do.uregulowań.ustawy.z.14.czerwca.1960.r ..–.Kodeks.postępowania.ad-
ministracyjnego. (j .t .. Dz .U .. z. 2013. r .. poz .. 267;. ost .. zm .. Dz .U .. z. 2014. r ...
poz ..1195) ..Zgodnie.z.nimi,.bieg.terminu.na.wyrejestrowanie.należy.liczyć.
od.dnia.następującego.po.dniu.ustania.tytułu.do.ubezpieczeń ..W.przypadku.
pracownika.tytuł.do.ubezpieczeń.ustaje.z.dniem.rozwiązania.lub.wygaśnię-
cia. stosunku. pracy,. w. przypadku. zleceniobiorcy. –. z. dniem. rozwiązania.
bądź.wygaśnięcia.umowy .

Siódmy.dzień.terminu.jest.zarazem.ostatnim.dniem,.w.którym.zgłosze-
nie/wyrejestrowanie.będzie.uważane.za.dokonane.w.terminie ..Jeżeli.ostatni.
dzień. 7-dniowego. terminu,. liczony. według. powyższych. zasad,. przypada.
w.niedzielę,.inny.dzień.ustawowo.wolny.od.pracy,.a.także.w.sobotę,.wów-
czas. za. ostatni. dzień. terminu. uważa. się. najbliższy,. następujący. po. nim.
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dzień.powszedni.(uchwała.NSA.z.15.czerwca.2011.r .,.I.OPS.1/11,.niepubl .,.
patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Przykład

Umowa o pracę zawarta z Jadwigą P. od 1 stycznia 2009 r. została rozwiązana za 
wypowiedzeniem przez pracodawcę. Termin wypowiedzenia upłynie 31 październi-
ka br. Z tytułu umowy o pracę Jadwiga P. podlegała ubezpieczeniom od 1 stycznia 
2009 r. do 31 października 2014 r. Data wyrejestrowania w dokumencie ZUS ZWUA 
powinna wskazywać pierwszy dzień, kiedy Jadwiga P. nie podlegała już ubezpie-
czeniom z tytułu zatrudnienia u tego pracodawcy. Płatnik będzie musiał więc złożyć 
dokument ZUS ZWUA, wskazując datę wyrejestrowania 1 listopada 2014 r. do 7 listo-
pada br.

Za.dzień.dokonania.wyrejestrowania.uznaje.się:
n. .dzień.przesłania.dokumentu.do.ZUS.(jeżeli.dokument. jest.przesłany.

drogą.elektroniczną).lub
n. .dzień.wpływu.dokumentu.do.jednostki.organizacyjnej.ZUS.(jeżeli.do-

kument.jest.składany.osobiście.przez.płatnika.lub.osobę.przez.niego.
upoważnioną),.lub

n. .datę.stempla.pocztowego.(jeżeli.dokument.jest.przesyłany.przez.Pocz-
tę.Polską) .

Wyrejestrowania ubezpieczonego z ZUS należy dokonać w formie 
dokumentu elektronicznego lub dokumentu papierowego, w zależności 
od tego, do jakiej formy składania dokumentacji jest zobowiązany płat-
nik w kontaktach z ZUS.

Dokonując.wyrejestrowania.pracownika,.trzeba.pamiętać.również.o.wy-
rejestrowaniu. członków. jego. rodziny,. których. zgłaszał. do. ubezpieczenia.
zdrowotnego ..Ubezpieczenie.zdrowotne.zgłoszonego.członka.rodziny.ustaje.
wraz. z. ustaniem. ubezpieczeń. pracowniczych .. Obowiązkiem. płatnika. jest.
złożenie.formularza.ZUS.ZCNA.(„Zgłoszenie.danych.o.członkach.rodziny.
dla. celów. ubezpieczenia. zdrowotnego”) .. Jako. datę. utraty. uprawnień. do.
ubezpieczenia.zdrowotnego.członka.rodziny.należy.wskazać.tę.samą.datę,.
od.której.pracownik.zgłaszający.daną.osobę.został.wyrejestrowany.z.ubez-
pieczeń ..Formularz.ZUS.ZCNA.należy.przekazać.do.ZUS.w.ciągu.7.dni.od.
daty.wygaśnięcia.tytułu.do.ubezpieczeń.pracownika,.który.zgłosił.członka.
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rodziny.do.ubezpieczenia.zdrowotnego ..Podobnie.jak.w.przypadku.pracow-
ników,.członkowie.rodziny.zachowają.prawo.do.świadczeń.opieki.zdrowot-
nej.przez.30.dni.od.dnia.wygaśnięcia.obowiązku.ubezpieczeniowego .

Rozliczanie składek po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie.stanowiące.podstawę.wymiaru.składek.wykazuje.się.w.do-
kumentach.rozliczeniowych.składanych.do.ZUS.za.miesiąc,.w.którym.do-
konano.wypłaty.należności.(lub.postawiono.ją.do.dyspozycji.pracownika) ..
Osoby,.których.stosunek.pracy.jeszcze.trwał.w.miesiącu.dokonywania.wy-
płaty,.powinny.być.wykazywane.z.pracowniczym.kodem.tytułu.ubezpiecze-
nia.01.10.xx.(pracownik.podlegający.ubezpieczeniom.społecznym.i.ubez-
pieczeniu. zdrowotnemu) .. Natomiast. w. przypadku. dokonywania. wypłaty.
w.miesiącu.następującym.po.miesiącu,.w.którym.ustał.stosunek.pracy,.na-
leży. używać. kodu. tytułu. ubezpieczenia. 30. 00. xx. (osoba,. za. którą. należy.
rozliczyć.i.opłacić.składki.lub.należne.świadczenia.w.dokumentach.rozli-
czeniowych.składanych.nie.wcześniej.niż.za.następny.miesiąc,.po.ustaniu.
tytułu.do.ubezpieczeń) .

Kod. tytułu.ubezpieczenia. zależy.od.miesiąca,.w.którym.miała.miejsce.
wypłata.wynagrodzenia ..Jeżeli.były.pracownik.otrzymał. je.po.ustaniu.za-
trudnienia.i.po.wyrejestrowaniu.z.ZUS,.ale.jeszcze.w.miesiącu,.w.którym.
był. zatrudniony. (podlegał. ubezpieczeniom),. to. wypełniając. raport. ZUS.
RCA,.nadal.należy.posługiwać.się.pracowniczym.kodem.tytułu.ubezpiecze-
nia.(01.10.xx) ..Natomiast.jeśli.firma.dokonała.wypłaty.w.następnych.mie-
siącach.po.rozwiązaniu.umowy.o.pracę,.składki.od.niego.trzeba.rozliczyć.
w.raporcie.ZUS.RCA,.używając.kodu.30.00.xx.(inny.tytuł) .

Przykład

Firma rozwiązała umowę o pracę ze swoim pracownikiem 16 września 2014 r. By-
łego pracownika wyrejestrowano z ubezpieczeń od 17 września 2014 r. (dokument 
ZUS ZWUA został przesłany 19 września). Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie 
w następujących terminach:
n  za sierpień 2014 r. – 9 września 2014 r.,
n  za wrzesień 2014 r. – 29 września 2014 r.,
n  premia roczna za 2014 r. – 10 października 2014 r.
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Wypłaty te powinny zostać rozliczone w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA 
składanych:
n  za wrzesień 2014 r. – zsumowany przychód wypłacony 9 i 29 września, z kodem 

tytułu ubezpieczenia 01 10 xx (obydwie wypłaty z pracowniczym kodem tytułu 
ubezpieczenia, bez znaczenia pozostaje fakt, że jedna z tych wypłat została zreali-
zowana już po ustaniu zatrudnienia),

n  za październik 2014 r. – nagroda roczna za 2014 r., z kodem tytułu ubezpieczenia 
30 00 xx (wypłata miała miejsce w miesiącu następującym po miesiącu, w któ-
rym ustał tytuł do ubezpieczeń – w tym przypadku stosunek pracy).

zasiłek chorobowy

Obowiązki. płatnika. składek,. wypłacającego. zatrudnionym. pracownikom.
świadczenia.z. tytułu.choroby. i.macierzyństwa.względem.pracownika,.nie.
kończą.się.z.dniem.rozwiązania.umowy.o.pracę ..Jeżeli.pracownik.stał.się.
niezdolny.do.pracy.w.trakcie.zatrudnienia,.a.przedłożone.zwolnienia.lekar-
skie.obejmują.także.okres.po.ustaniu.zatrudnienia,.pracodawca.powinien.je.
przekazać.do.oddziału.ZUS.właściwego.ze.względu.na.miejsce.zamieszka-
nia. pracownika,. wraz. z. dokumentacją. niezbędną. do. dalszej. wypłaty..
zasiłku .

Przykład

Pracownik był zatrudniony do 30 września br. Zwolnienia lekarskie przedłożył od 
20 do 26 września oraz kolejne od 27 września do 9 października 2014 r. Za okres 
niezdolności do pracy od 20 do 30 września br. pracownik otrzyma wynagrodzenie 
chorobowe, natomiast od 1 października nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, 
który wypłaci ZUS. Pracodawca jest zobowiązany przekazać do ZUS drugie zaświad-
czenie lekarskie wystawione od 27 września do 9 października wraz z wypełnionym 
drukiem ZUS Z-3.

Po. ustaniu. tytułu. ubezpieczenia. zasiłek. chorobowy. przysługuje,. jeżeli.
niezdolność.do.pracy.powstała.w.czasie.trwania.ubezpieczenia.i.trwa.nie-
przerwanie. po. jego. zakończeniu .. Zasiłek. przysługuje. także,. gdy. niezdol-
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ność.do.pracy.powstała.po.ustaniu.tytułu.ubezpieczenia ..W.takim.przypad-
ku. niezdolność. do. pracy. musi. trwać. nieprzerwanie. 30. dni. i. powstać. nie.
później.niż.w.ciągu.14.dni.od.ustania.ubezpieczenia.chorobowego ..W.razie.
choroby. zakaźnej,. oznaczonej. na. zwolnieniu. lekarskim. kodem. E,. która.
ujawnia.się.po.dłuższym.okresie,.zasiłek.przysługuje,.jeśli.niezdolność.do.
pracy.powstała.w.ciągu.3.miesięcy.od.ustania.ubezpieczenia .

W.sytuacji.gdy.pracownik.zachoruje.już.po.rozwiązaniu.umowy.o.pracę.
i.wystąpi.bezpośrednio.do.ZUS.o.wypłatę.zasiłku.chorobowego,.wówczas.
ZUS.przesyła.płatnikowi.składek.druk.ZUS.Z-3.lub.ZUS.Z-3a.(w.przypad-
ku.np ..zleceniobiorców).w.celu.jego.wypełnienia ..Były.już.pracodawca.ma.
obowiązek. wypełnienia. formularza. i. odesłania. go. do. ZUS,. aby. ten. mógł.
ustalić.uprawnienia.do.wypłaty.zasiłku .

Ubezpieczony, który był pracownikiem, po ustaniu zatrudnienia ma 
prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli w danym roku kalendarzo-
wym nie otrzymał wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy lub 
nie wykorzystał całego limitu wynagrodzenia chorobowego.

Prawo.do.zasiłku.chorobowego.po.ustaniu.zatrudnienia.przysługuje.także.
wówczas,.gdy.niezdolność.do.pracy.powstała.w.okresie.urlopu.bezpłatnego,.
urlopu. wychowawczego,. gdy. równocześnie. z. zakończeniem. przerwy.
w.ubezpieczeniu.ustaje.tytuł.ubezpieczenia.chorobowego .

Zasiłku.chorobowego.po.ustaniu.tytułu.ubezpieczenia.nie.otrzyma.osoba.
(czyli.zarówno.były.pracownik,.jak.i.były.zleceniobiorca),.która:

n. .ma. ustalone. prawo. do. emerytury. lub. renty. z. tytułu. niezdolności. do.
pracy.albo.nauczycielskiego.świadczenia.kompensacyjnego,

n. .kontynuuje.lub.podjęła.działalność.zarobkową,.która.stanowi.tytuł.do.
objęcia.ubezpieczeniem.chorobowym.obowiązkowo.lub.dobrowolnie,

n. .nie.nabyła.prawa.do.zasiłku.w.czasie.trwania.ubezpieczenia,.np ..z.po-
wodu.okresu.wyczekiwania,

n. .jest.uprawniona.do.zasiłku.dla.bezrobotnych,.zasiłku.przedemerytal-
nego.lub.świadczenia.przedemerytalnego,

n. .podlega. obowiązkowo. ubezpieczeniu. społecznemu. rolników,. w. przy-
padku. gdy. niezdolność. do. pracy. powstała. po. co. najmniej. 1-dniowej.
przerwie,.a.powierzchnia.gospodarstwa.przekracza.1.ha.przeliczeniowy .

Nie. traci. uprawnień. do. zasiłku. chorobowego. za. okres. niezdolności. do.
pracy.z.powodu.choroby.przypadającej.po.ustaniu.zatrudnienia.pracownik,.
który.był.zatrudniony.na.podstawie.więcej.niż.jednej.umowy.o.pracę,.a.jed-
na.z.tych.umów.zakończyła.się .
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Przykład

Pracownik do 30 września br. był zatrudniony równocześnie w dwóch zakładach pra-
cy. Od 1 października br. pozostaje w jednym zatrudnieniu. W okresie od 5 do 15 paź-
dziernika był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracownik wykorzystał już okres 
wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w tym roku kalendarzowym. Z oświadcze-
nia pracownika wynika, że oprócz trwającego zatrudnienia nie zachodzą inne oko-
liczności wykluczające prawo do zasiłku chorobowego. Za okres tej niezdolności do 
pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnienia, które trwa, 
oraz do zasiłku z tytułu zatrudnienia, które ustało, wypłacanego przez ZUS. Jeżeli pra-
cownik lub ZUS zwróci się do byłego już zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia 
na druku ZUS Z-3, to pracodawca ma obowiązek to zrobić.

Formularz ZUS Z-3

Obowiązkiem.pracodawcy.wobec.zwalnianego.pracownika,.który.jest.nie-
zdolny. do. pracy,. jest. przekazanie. do. ZUS,. według. miejsca. zamieszkania.
pracownika,.dokumentacji.do.dalszej.wypłaty.zasiłku.chorobowego ..Obok.
zwolnienia. lekarskiego. ZUS. ZLA. pracodawca. powinien. przedłożyć. za-
świadczenie.płatnika.składek.wystawione.na.druku.ZUS.Z-3.–.w.przypadku.
pracownika.lub.ZUS.Z-3a.–.w.przypadku.pozostałych.ubezpieczonych,.za-
wierające. dane. niezbędne. do. ustalenia. prawa. do. zasiłku,. jego. wysokości.
oraz.podstawy.wymiaru .

Podczas wypełniania druku ZUS Z-3 pracodawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę na fakt, że inne składniki wynagrodzenia uwzględnia 
się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w trakcie zatrudnienia, 
a inne po ustaniu zatrudnienia.

Za.wynagrodzenie.uwzględniane.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.chorobo-
wego.zarówno.w.trakcie.zatrudnienia,.jak.i.po.jego.ustaniu.uważa.się.przy-
chód.pracownika,.stanowiący.podstawę.wymiaru.składek.na.ubezpieczenie.
chorobowe,.po.odliczeniu.potrąconych.przez.pracodawcę.składek.na.ubez-
pieczenie.emerytalne,.rentowe.oraz.chorobowe,.finansowanych.ze.środków.
pracownika .

Do.ustalenia.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.przyjmuje.się.wy-
nagrodzenie.uzyskane.przez.pracownika.u.płatnika.składek.w.okresie.nie-
przerwanego.ubezpieczenia.chorobowego,.z.tytułu.którego.przysługuje.za-
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siłek. chorobowy .. Jeżeli. pracownik. jest. zatrudniony. u. tego. samego.
pracodawcy.na.podstawie.kolejno.następujących.po.sobie.umów,.do.podsta-
wy.zasiłku.chorobowego.przyjmuje.się.wynagrodzenie.wypłacone.z.tytułu.
tych.kolejno.następujących.po. sobie.umów ..Nie. traktuje. się. jako.przerwy.
w.ubezpieczeniu.przerwy.przypadającej.na.dzień.ustawowo.wolny.od.pracy .

W. ZUS. Z-3. pracodawca. powinien. wykazać. wynagrodzenie. wypłacone.
pracownikowi.za.okres.12.miesięcy.kalendarzowych.poprzedzających.mie-
siąc. powstania. niezdolności. do. pracy .. Jeżeli. pracownik. pracował. krócej,.
należy.wykazać.wynagrodzenie.za.pełne.kalendarzowe.miesiące.faktyczne-
go.okresu.zatrudnienia .

Przy.obliczaniu.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.uwzględnia.się.
wszystkie.składniki.wynagrodzenia,.od.których.jest.odprowadzona.składka.na.
ubezpieczenie.chorobowe ..Jednak.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.chorobowe-
go.w.czasie.trwania.ubezpieczenia.nie.uwzględnia.się.tych.składników.wyna-
grodzenia,.do.których.pracownik.zachowuje.prawo.w.okresie.pobierania.za-
siłku.zgodnie.z.postanowieniami.układów.zbiorowych.pracy.lub.z.przepisami.
o.wynagrodzeniu.albo.z.umów.o.pracę,.jeżeli.składniki.te.są.wypłacane.pra-
cownikowi.za.okres.pobierania.zasiłku.(art ..41.ustawy.z.25.czerwca.1999.r ..
o. świadczeniach.pieniężnych.z.ubezpieczenia. społecznego.w.razie.choroby.
i.macierzyństwa.–.Dz .U ..z.2014.r ..poz ..159;.dalej:.ustawa.zasiłkowa) .

Przykład

Pracownik zachorował we wrześniu. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego ma pra-
wo do miesięcznej premii. Regulamin premiowania przewiduje, że premia jest przy-
znawana w wysokości od 15% do 40% wynagrodzenia pracownika określonego 
w umowie o pracę należnego za cały miesiąc, bez pomniejszania jego wysokości 
za okresy pobierania zasiłku. Premia nie będzie podlegała uwzględnieniu w podsta-
wie zasiłku chorobowego, ponieważ pracownik zachowuje do niej prawo w okresie 
pobierania zasiłku.
Sytuacja ta zmienia się w przypadku pracownika pobierającego zasiłek chorobowy 
po ustaniu zatrudnienia. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje 
prawo za okres pobierania zasiłku w czasie ubezpieczenia, podlegają uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia wypłacanego przez ZUS. A zatem składniki te pracodawca powinien wykazać 
w przekazywanym do ZUS formularzu ZUS Z-3.
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Przykład

Pracownik w wieku 52 lat był zatrudniony do 30 września br. Od 6 września był niezdol-
ny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby 
oraz zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od 
września 2013 r. do sierpnia 2013 r. Pracownik, oprócz miesięcznego wynagrodzenia, 
ma prawo do dodatku stażowego przysługującego za okresy, za które ma prawo do 
wynagrodzenia oraz za okresy choroby i opieki. Ponadto we wrześniu 2013 r. otrzymał 
nagrodzę z okazji ukończenia studiów. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego w okresie zatrudnienia nie uwzględnia się dodatku stażowego, do 
którego pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego, 
oraz nagrody za ukończenie studiów, na której przyznanie nie miała wpływu absen-
cja chorobowa. Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego po ustaniu zatrudnienia,  
tj. od 1 października, zostanie ustalona z tego samego okresu, ale z uwzględnieniem 
dodatku stażowego i nagrody za ukończenie studiów. Pracodawca, przekazując do 
ZUS wypłatę zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia, 
w formularzu ZUS Z-3 wpisuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek sta-
żowy wypłacone pracownikowi za okres od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. oraz 
nagrodę za ukończenie studiów wypłaconą pracownikowi we wrześniu 2013 r.

Pracodawca.odpowiada.za.prawidłowe.wypełnienie.formularza.ZUS.Z-3 ..
Wypełniając.ten.dokument,.należy.uwzględnić.ewentualne.zmiany.wymiaru.
czasu. pracy. w. trakcie. zatrudnienia. oraz. odpowiednio. wpisać. wypłacone.
składniki. wynagrodzenia. podlegające. uzupełnieniu. i. przyjmowane. w. fak-
tycznej.wysokości ..Trzeba również pamiętać, że podstawy wymiaru za-
siłku nie ustalamy na nowo, jeżeli przerwa między okresami pobierania 
zasiłków trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Jeżeli.płatnik.składek.wypłaca.zasiłek.chorobowy.z.ubezpieczenia.wy-
padkowego.w.związku.z.wypadkiem.przy.pracy.lub.chorobą.zawodową.oraz.
rozwiąże.z.takim.ubezpieczonym.umowę,.powinien.do.dokumentacji.wcze-
śniej.opisanej.dołączyć.odpowiednio:

n. .protokół.powypadkowy.w.odniesieniu.do.pracownika.albo
n. .kartę.wypadku.przy.pracy.w.odniesieniu.do.pozostałych.ubezpieczo-

nych.lub
n. .decyzję.o.stwierdzeniu.choroby.zawodowej .
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Ponadto.pracodawca,.przekazując.do.ZUS.dokumentację.do.wypłaty.za-
siłku. chorobowego. po. ustaniu. zatrudnienia. danemu. ubezpieczonemu. (tj ..
zarówno.pracownikowi,.jak.i.zleceniobiorcy),.jest.zobowiązany.poinformo-
wać.ZUS.–.płatnika.zasiłku.po.ustaniu.zatrudnienia.o.tytułach.egzekucyj-
nych.tego.pracownika .

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA

Dowodem.stwierdzającym.czasową.niezdolność.do.pracy.z.powodu.choro-
by,.konieczności.osobistego.sprawowania.opieki.nad.chorym.dzieckiem.lub.
innym.chorym.członkiem.rodziny,.pobytu.w.szpitalu.jest.zaświadczenie.le-
karskie.wydawane.przez.upoważnionego.lekarza.na.formularzu.ZUS.ZLA ..
Zaświadczenia.lekarskie.wystawia.się.z.dwiema.kopiami ..Pierwsza.z. tych.
kopii.służy.do.wypłaty.zasiłku ..Ubezpieczony.jest.zobowiązany.dostarczyć.
zaświadczenie. lekarskie. płatnikowi. składek. w. ciągu. 7. dni. od. daty. jego.
otrzymania ..Jeżeli.zaświadczenie.to.zostanie.dostarczone.po.upływie.7.dni,.
zasiłek.chorobowy.ulega.obniżeniu.o.25%.za.okres.od.8 ..dnia.orzeczonej.
niezdolności.do.pracy.do.dnia.dostarczenia.tego.zaświadczenia .

Obowiązkiem.pracodawcy.po. rozwiązaniu. stosunku.pracy.z.pracownikiem.
przebywającym.na.zwolnieniu.lekarskim.jest.przekazanie.do.ZUS.zaświadcze-
nia.lekarskiego.wraz.z.pozostałą.dokumentacją ..Pracodawca.powinien.przekazać.
druk. ZUS. ZLA,. który. otrzymał. od. pracownika,. natomiast. w. zakładzie. pracy.
pozostawić.kopię.potwierdzoną.za.zgodność.z.oryginałem,.jeżeli.na.jego.podsta-
wie. wypłacał. pracownikowi. zasiłek .. Pracodawca. powinien. podać. także. datę.
otrzymania.zaświadczenia.lekarskiego.od.pracownika ..Jeśli.pracodawca.otrzyma.
zwolnienie.lekarskie.od.pracownika.za.pośrednictwem.poczty,.jako.datę.otrzy-
mania.należy.podać.datę.nadania.przesyłki.przez.pracownika.w.urzędzie.poczto-
wym,.a.nie.datę,.kiedy.zwolnienie.lekarskie.dotarło.do.zakładu ..Jest.to.często.
popełniany.błąd.przez.pracodawców ..Informacja.ta.jest.bardzo.istotna,.ponieważ.
wpływa.na.obniżenie.lub.nieobniżenie.zasiłku,.który.otrzyma.pracownik .

Świadczenie rehabilitacyjne

Obowiązkiem.pracodawcy.jest.przyjęcie.wniosku.zatrudnionego.pracowni-
ka. o. świadczenie. rehabilitacyjne. i. po. dołączeniu. wywiadu. zawodowego.
przekazanie.kompletnej.dokumentacji.do.ZUS,.zgodnie.z.miejscem.zamiesz-
kania. pracownika,. w. celu. wydania. orzeczenia. przez. lekarza. orzecznika ..
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Podstawą.wypłaty.świadczenia.rehabilitacyjnego.jest.decyzja.wydana.przez.
ZUS,.która.określa.wysokość.oraz.okres.przyznanego.świadczenia .

Jeżeli. pracodawca. rozwiąże. z. pracownikiem.przebywającym.na. świad-
czeniu.rehabilitacyjnym.stosunek.pracy,.wówczas.jest.zobowiązany.przeka-
zać.otrzymaną.decyzję.wraz.z. formularzem.ZUS.Z-3. (lub.ZUS.Z-3a,.np ..
w. przypadku. zleceniobiorców). do. właściwej. jednostki. ZUS,. która. będzie.
kontynuowała. wypłatę. zasiłku .. W. zaświadczeniu. płatnika. składek. należy.
wykazać.wynagrodzenie.wypłacone.pracownikowi.za.okres.12.miesięcy.po-
przedzających.miesiąc.powstania.niezdolności.do.pracy.lub.z.faktycznego.
okresu.ubezpieczenia,.tj ..z.pełnych.miesięcy.ubezpieczenia .

Podstawą do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego jest wynagrodze-
nie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego..Jednak.podsta-
wa.ta.podlega.waloryzacji,.która.polega.na.podwyższeniu.podstawy.wymia-
ru. zasiłku. chorobowego. wskaźnikiem. waloryzacji. odpowiednim. dla.
kwartału,.w.którym.przypada.pierwszy.dzień.świadczenia.rehabilitacyjnego .

Podwyższenie.podstawy.ma.miejsce.tylko.wtedy,.gdy.wskaźnik.walory-
zacji. jest.wyższy.niż.100% ..Podstawa.wymiaru.świadczenia.rehabilitacyj-
nego.za.okres.po.ustaniu.tytułu.ubezpieczenia.chorobowego.jest.ogranicza-
na. do. 100%. przeciętnego. miesięcznego. wynagrodzenia. ogłaszanego. do.
celów.emerytalnych ..Nie.ogranicza.się.podstawy.wymiaru,.jeżeli.pracownik.
był. zatrudniony. na. podstawie. więcej. niż. jednej. umowy. o. pracę,. a. jedna.
z.nich.zakończyła.się ..Taka.sama.zasada.dotyczy.podstawy.wymiaru.zasiłku.
chorobowego.po.ustaniu.tytułu.ubezpieczenia .

zasiłek macierzyński

Zasiłek.macierzyński.przysługuje.ubezpieczonej,.która.w.okresie.ubezpieczenia.
chorobowego.lub.urlopu.wychowawczego.urodziła.dziecko,.przyjęła.na.wycho-
wanie.dziecko.do.7.lat.(lub.do.10.lat,.jeżeli.orzeczono.wobec.niego.odroczenie.
obowiązku.szkolnego).i.wystąpiła.do.sądu.opiekuńczego.z.wnioskiem.o.jego.
przysposobienie.lub.przyjęła.takie.dziecko.na.wychowanie.w.ramach.rodziny.
zastępczej,. z. wyjątkiem. rodziny. zastępczej. zawodowej .. Zasiłek. macierzyński.
przysługuje. także.z. tytułu.urodzenia.dziecka.po.ustaniu.zatrudnienia.w.przy-
padku,.gdy.rozwiązanie.umowy.o.pracę.nastąpiło.w.czasie.ciąży.wskutek:

n. .likwidacji.lub.ogłoszenia.upadłości.pracodawcy.lub
n. .naruszenia. przepisów. prawa,. stwierdzonego. prawomocnym. orzecze-

niem.sądu .
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Pracodawca,.który.przedłużył.pracownicy.umowę.do.dnia.porodu,.powi-
nien.wypłacić.jej.zasiłek.macierzyński.za.jeden.dzień ..Wynika.to.z.faktu,.że.
ostatnim.dniem.trwania.takiej.umowy.jest.dzień.porodu ..Jednak.pracodaw-
ca,. składając. wniosek. do. ZUS,. może. przekazać. wypłatę. zasiłku. również.
i.za.ten.jeden.dzień ..W.takiej.sytuacji.pracodawca.przekazuje.dokumenta-
cję,.na.podstawie.której.ZUS.ustali.prawo.do.zasiłku.macierzyńskiego.oraz.
wysokość.jego.podstawy.wymiaru ..Pracodawca, który zawarł z pracow-
nicą umowę na czas określony, który kończy się w trakcie pobierania 
przez pracownicę zasiłku macierzyńskiego, powinien wypłacić jej zasi-
łek do dnia rozwiązania umowy. W.jednym.i.drugim.przypadku.wypłatę.
zasiłku. macierzyńskiego. będzie. kontynuował. ZUS. po. otrzymaniu. doku-
mentacji.od.pracodawcy,.którą.ma.obowiązek.przekazać.do.ZUS:

n. .skrócony.odpis.aktu.urodzenia.dziecka.lub.zagraniczny.akt.urodzenia.dziec-
ka.albo.ich.kopia.potwierdzona.przez.płatnika.zasiłku.za.zgodność.z.orygi-
nałem.–.w.przypadku.zasiłku.przysługującego.za.okres.od.dnia.porodu,

n. .zaświadczenie.pracodawcy.o.tym,.czy.wniosek.o.udzielenie.dodatkowego.
urlopu.macierzyńskiego.w.pełnym.wymiarze.oraz.urlopu.rodzicielskiego.
w.pełnym.wymiarze.został.złożony.w.terminie.14.dni.po.porodzie,

n. .zaświadczenie. płatnika. składek. wystawione. na. druku. ZUS. Z-3. (lub.
ZUS.Z-3a.w.przypadku.pozostałych.ubezpieczonych) .

Do.wypłaty.zasiłku.macierzyńskiego.z.tytułu.urodzenia.dziecka.po.usta-
niu. zatrudnienia,. oprócz. skróconego. odpisu. aktu. urodzenia. dziecka,. nie-
zbędne.jest.przedłożenie:

n. .zaświadczenia. lekarskiego. stwierdzającgo. stan. ciąży. w. okresie. za-
trudnienia,

n. .skróconego.odpisu.aktu.urodzenia.dziecka,
n. .świadectwa.pracy.albo. innego.dokumentu.potwierdzającego. rozwią-

zanie. stosunku. pracy. z. powodu. ogłoszenia. upadłości. lub. likwidacji.
pracodawcy,

n. .zaświadczenie. płatnika. składek. (pracodawcy). wystawione. na. druku.
ZUS.Z-3 .

W.przypadku.rozwiązania.stosunku.pracy.z.naruszeniem.przepisów.pra-
wa.należy.dołączyć.prawomocne.orzeczenie.sądu .

Jeżeli.umowa.o.pracę.została.przedłużona.do.dnia.porodu.lub.rozwiązała.
się.w.trakcie.przebywania.pracownicy.na.urlopie.macierzyńskim,.wymaga-
ne.jest.dodatkowo.świadectwo.pracy.lub.inny.dokument.stwierdzający.ro-
dzaj.zawartej.umowy.o.pracę.i.datę.jej.rozwiązania .
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Pracodawca,.który.rozwiązuje.stosunek.pracy.z.pracownicą.pobierającą.
zasiłek. macierzyński,. powinien. poinformować. ją,. że. ma. prawo. wystąpić.
z. wnioskiem. do. ZUS. o. wypłatę. dodatkowego. zasiłku. macierzyńskiego ..
Obecnie.przysługuje.on.w.wymiarze:

n. .do.6.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.1.dziecka.przy.jednym.porodzie,
n. .do.8.tygodni.–.w.przypadku.urodzenia.więcej.niż.1.dziecka.przy.jed-

nym.porodzie .
Warunkiem.przyznania.dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego.czy.urlopu.

rodzicielskiego. (26. tygodni). jest. wystąpienie. z. pisemnym. wnioskiem. do.
płatnika.składek.w.czasie.trwania.ubezpieczenia.lub.do.płatnika.zasiłku.po.
ustaniu.tytułu.ubezpieczenia.chorobowego.(czyli.do.ZUS).przed.rozpoczę-
ciem. korzystania. z. poszczególnych. urlopów .. Niedotrzymanie. terminu..
14.dni.przed.rozpoczęciem.korzystania.z.każdego.z.urlopów.skutkuje.odmo-
wą.wypłaty.zasiłku.macierzyńskiego .

zasiłek dla bezrobotnych

Prawo.do.zasiłku.dla.bezrobotnych.przysługuje.bezrobotnemu,.który.m .in ..
w.okresie.18.miesięcy.poprzedzających.dzień.zarejestrowania,.łącznie.przez.
okres. co. najmniej. 365. dni,. osiągał. wynagrodzenie. w. kwocie. co. najmniej.
minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę,.od.którego.istnieje.obowiązek.opła-
cania.składki.na.FP.(art ..71.ustawy.z.20.kwietnia.2004.r ..o.promocji.zatrud-
nienia.i.instytucjach.rynku.pracy.–.j .t ..Dz .U ..z.2008.r ..Nr.69,.poz ..415;.ost ..
zm ..Dz .U ..z.2014.r ..poz ..1146) ..Dlatego.także.pracownik,.który.był.zatrud-
niony.na.część.etatu.i.osiągał.wynagrodzenie.nie.niższe.niż.minimalne.wy-
nagrodzenie. za. pracę,. uzyska. prawo. do. zasiłku. dla. bezrobotnych. w. razie.
rozwiązania.z.nim.stosunku.pracy .

Prawo.do.zasiłku.dla.bezrobotnych. jest.więc.uwarunkowane.otrzymywa-
niem.wynagrodzenia.w.kwocie.co.najmniej.minimalnego.wynagrodzenia.za.
pracę,.od.którego.istnieje.obowiązek.opłacania.składki.na.FP.–.a.nie.wymia-
rem.etatu .

Prawo.do.zasiłku.nie.przysługuje.bezrobotnemu,.który.w.szczególności.
w.okresie.6.miesięcy.przed.zarejestrowaniem.w.powiatowym.urzędzie.pra-
cy. rozwiązał. stosunek. pracy. lub. stosunek. służbowy. za. wypowiedzeniem.
albo.na.mocy.porozumienia. stron,. chyba. że.porozumienie. stron.nastąpiło.
z.powodu.upadłości,. likwidacji.pracodawcy.lub.zmniejszenia.zatrudnienia.
z.przyczyn.dotyczących.zakładu.pracy.albo.rozwiązanie.stosunku.pracy.lub.
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stosunku. służbowego.nastąpiło. za.wypowiedzeniem. lub.na.mocy.porozu-
mienia.stron.z.powodu.zmiany.miejsca.zamieszkania.lub.pracownik.rozwią-
zał.umowę.o.pracę.w.trybie.art ..55.§.11.k .p ..(tj ..gdy.pracodawca.dopuścił.się.
ciężkiego.naruszenia.swoich.obowiązków.wobec.pracownika) .

Istotne.jest.zatem,.aby.świadectwo.pracy.będące.jednym.z.dokumentów,.
na.podstawie.których.urząd.pracy.decyduje.o.przyznaniu.bądź.nie.prawa.do.
zasiłku.dla.bezrobotnych.–.było.prawidłowo.wypełnione ..Kluczowym.ele-
mentem.jest.właściwe.określenie.trybu.rozwiązania.umowy.o.pracę .

Zdarza.się.także,.że.urzędy.pracy.kwestionują.prawo.do.zasiłku.dla.bez-
robotnych.dla.pracowników,.którym.w.wyniku.przejścia.części. lub.całego.
zakładu.pracy.na.innego.pracodawcę.zaproponowano.nowe,.najczęściej.gor-
sze.warunki.zatrudnienia,.których.oni.nie.przyjęli,.wskutek.czego.stosunek.
pracy.uległ.rozwiązaniu ..Jednak.w.takim.przypadku.uznaje.się,.że.do.roz-
wiązania.stosunku.pracy.doszło.z.przyczyn.leżących.po.stronie.pracodawcy .

Przykładowe zapisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę, 
zawierające sformułowania uwzględniane przy ustalaniu prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych

„Stosunek pracy ustał w wyniku:
n. .rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku ze zwolnie-

niem grupowym – art. 30 § 1 pkt 1 k.p. w zw. z art. 1 ustawy o zwolnieniach gru-
powych”.

„Stosunek pracy ustał w wyniku:
n. .rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku ze zwolnie-

niem indywidualnym – art. 30 § 1 pkt 1 k.p. w zw. z art. 10 ustawy o zwolnieniach 
grupowych”.

„Stosunek pracy ustał w wyniku:
n. .rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę 

– art. 30 § 1 pkt 2 k.p.”.
„Stosunek pracy ustał w wyniku:
n. .rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę 

– art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w zw. z art. 42 § 3 k.p.”.
„Stosunek pracy ustał w wyniku:
n. .rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracownika  

– art. 30 § 1 pkt 3 k.p. w zw. z art. 55 § 11 k.p.”.
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Jednym.z.podstawowych.warunków.uzyskania.przez.zwalnianą.osobę.za-
siłku. dla. bezrobotnych. jest. posiadanie. wskazanego. w. przepisach. okresu,.
w.którym.za.ubezpieczonego.była.opłacana.składka.na.FP .

Przepisy.przewidują.jednak.sytuacje.wyjątkowe,.w.których,.mimo.nieopła-
cania.składki.na.FP,.zasiłek.dla.osób.bezrobotnych.–.po.spełnieniu.pozostałych.
ustawowych.warunków.–.będzie.przysługiwał.zwalnianej.osobie ..Dotyczy.to.
osób,.za.które.z.mocy.ustawy.nie.opłaca.się.składek.na.FP,.a.więc.m .in ..za:

n. .zatrudnionych. pracowników. powracających. z. urlopu. macierzyńskiego,.
dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego,.urlopu.rodzicielskiego,.urlopu.wy-
chowawczego,. za. których. pracodawca. nie. opłaca. składki. w. okresie.
36.miesięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.powrocie.z.ww ..urlo-
pów.(art ..104a.ustawy.o.promocji.zatrudnienia.i.instytucjach.rynku.pracy),

n. .osoby.zatrudnione,.które.ukończyły.50 ..rok.życia. i.w.okresie.30.dni.
przed.zatrudnieniem.pozostawały.w.ewidencji.bezrobotnych.powiato-
wego.urzędu.pracy.–.przez.okres.12.miesięcy,.począwszy.od.pierwsze-
go.miesiąca.po.zawarciu.umowy.o.pracę.(art ..104b.ust ..1.ustawy.o.pro-
mocji.zatrudnienia.i.instytucjach.rynku.pracy),

n. .osoby,.które.osiągnęły.wiek.wynoszący.co.najmniej.55.lat.dla.kobiet.
i.60.lat.dla.mężczyzn.–.bezterminowo.(art ..104b.ust ..2.ustawy.o.pro-
mocji.zatrudnienia.i.instytucjach.rynku.pracy),

n. .za.skierowanych.zatrudnionych.bezrobotnych,.którzy.nie.ukończyli.30 ..
roku.życia.przez.okres.12.miesięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesią-
ca.po.zawarciu.umowy.o.pracę .

Osoby,. za. które. ze. względu. na. wskazane. w. przepisach. zwolnienia. nie.
była. opłacana. składka. na. FP,. zachowują. prawo. do. uzyskania. zasiłku. dla.
bezrobotnych. (jeżeli. spełniają. pozostałe. ustawowe. warunki. do. uzyskania.
tego.świadczenia) .

PODSTAWA PRAWNA:
n  art. 22, 30, 36–37, 52, 53, 55, 63–63

2
, 66, 92

1
–93, 97, 101

2
, 103

1
, 103

5
, 124–126, 167

1
, 171 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 208),

n  art. 1, 8, 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),

n  art. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r.  
poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198),

n  art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 7, pkt 90, art. 37, art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1215),



  nr 38/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 57

n  art. 71, 104, 104a, 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146),

n  art. 884, 886 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),

n  art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1, art. 36 ust. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),

n  art. 7, 13, 18, 23, 25, 29–30, 61–63 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),

n  art. 3 ust. 1, art. 6, art. 9–10 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 637),

n  § 34–37 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomo-
gowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy 
(Dz.U. Nr 100, poz. 502; ost. zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2),

n  § 1, 1a, 3 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w spra-
wie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 
Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509),

n  § 2 pkt 1, pkt 7–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie spo-
sobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz in-
nych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r.  
Nr 230, poz. 2292),

n  § 6, 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas 
urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174,  
poz. 1353),

n  § 8 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1050; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 958),

n  § 2 ust. 1 pkt 1–4, pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860),

n  § 1–4, 6–7, 12, 14, 17, 20, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie 
określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1380),

n  § 1 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatni-
ka, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, 
poz. 1444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1101).

Izabela Nowacka
specjalista ds. kadr i płac
Małgorzata Podgórska
specjalista w zakresie prawa pracy
aNNa szocIńska
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
JoaNNa stolarska
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
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Odpowiedzi na pytania Czytelników

Jak należy wypełnić świadectwo pracy w przypadku skrócenia 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownikowi przysługiwał 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Został on skrócony 
do 1 miesiąca, a umowa ulegnie rozwiązaniu 31 października 2014 r. Za 2 miesiące 
wypłacimy pracownikowi odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedze-
nia. Jak mamy wypełnić ust. 4 pkt 6 świadectwa pracy dotyczący skróconego okresu 
wypowiedzenia?
W. świadectwie. pracy. jako. datę. zakończenia. stosunku. pracy. powinni.

Państwo.wskazać.datę.upływu.skróconego.(czyli.31.października.2014.r .),.
a. nie. 3-miesięcznego. okresu. wypowiedzenia .. Ponadto. powinni. Państwo.
zaznaczyć,.że.nastąpiło.skrócenie.okresu.wypowiedzenia.z.jednoczesnym.
wskazaniem. okresu,. za. który. pracownikowi. przysługuje. odszkodowanie.
w.związku.ze.skróceniem.okresu.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.(w.Pań-
stwa. przypadku. byłby. to. okres. od. 1. listopada. 2014. r .. do. 31. grudnia.
2014.r .) .

Skrócenie.okresu.wypowiedzenia.może.nastąpić.na.mocy.porozumienia.
pracodawcy.z.pracownikiem.bądź.jednostronnie.przez.zakład.pracy .

O.ile.porozumienie.o.skróceniu.okresu.wypowiedzenia.może.nastąpić.po.
dokonaniu.wypowiedzenia.umowy.o.pracę,.o.tyle.skrócenie.okresu.wypo-
wiedzenia. jednostronnie. przez. pracodawcę. może. nastąpić. wyłącznie. na.
podstawie.oświadczenia.złożonego.wraz.z.oświadczeniem.o.wypowiedze-
niu. umowy. o. pracę .. Skrócenie. okresu. wypowiedzenia. nie. zmienia. trybu.
rozwiązania. umowy. o. pracę .. Ponadto. nie. pozbawia. zwolnionego. z. pracy.
pracownika.prawa.do.wystąpienia.z.roszczeniem.uznania.wypowiedzenia.za.
bezskuteczne.lub.o.odszkodowanie.za.bezprawne.lub.bezpodstawne.rozwią-
zanie.umowy.o.pracę.przez.pracodawcę .

  Pracodawca nie może jednostronnie wypowiedzieć umo-
wę o pracę z określeniem 3-miesięcznego okresu wypowie-
dzenia, a następnie skrócić ten okres.

Do. katalogu. podstaw. uzasadniających. jednostronne. skrócenie. okresu.
wypowiedzenia.przez.pracodawcę.należą:.ogłoszenie.upadłości.bądź.likwi-
dacja.zakładu.pracy.lub.inne.przyczyny.niedotyczące.pracowników .



  nr 38/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 59

Skrócenie.przez.Państwa.okresu.wypowiedzenia.jest.jednoznaczne.z.tym,.
że. pracownik. jest. zatrudniony. krócej,. a. zatem. w. świadectwie. pracy. jako.
datę.końcową.trwania.stosunku.pracy.powinni.Państwo.wpisać.ostatni.dzień.
tego.skróconego.okresu .

W.świadectwie.pracy.należy.także.wskazać.tryb.i.podstawę.prawną.rozwiąza-
nia.umowy.o.pracę ..Z.uwagi.na.to,.że.skrócenie.okresu.wypowiedzenia.ma.pe-
wien.wpływ.na.uprawnienia.pracownicze,.gdyż.pracownikowi.należy.wypłacić.
odszkodowanie.w.wysokości.wynagrodzenia.za.pozostałą.część.okresu.wypo-
wiedzenia,.powinni.Państwo.wskazać,.że.nastąpiło.skrócenie.okresu.wypowie-
dzenia,.a.także.oznaczyć.okres,.za.który.pracownikowi.przysługuje.odszkodowa-
nie.w.związku.ze.skróceniem.okresu.wypowiedzenia.umowy.o.pracę .

Przykładowy wzór zapisu świadectwa pracy dotyczący skrócenia 
okresu wypowiedzenia

Zakład Produkcji Mebli Stylowych                 Kraków, 31 października 2014 r.
„Szezlong” Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Bystra 8
02-324 Kraków
REGON 98765432

ŚWIADECTWo PRACY
1.  Stwierdza się, że Wojciech Majowicz, s. Aldony i Edmunda, ur. 23 maja 1965 r. 

w Malborku, był zatrudniony w Zakładzie Produkcji Mebli Stylowych „Szezlong” 
Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie przy ul. Bystrej 8 w okresie od 
15 maja 1993 r. do 31 października 2014 r. w wymiarze pełnego etatu.

2.  W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę na stanowisku stolarz  
– tapicer.

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
a)  rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę – art. 30 

§ 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach roz-
wiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników,

b) nie dotyczy (szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę),
c) wygaśnięcia – nie dotyczy.

4. W okresie zatrudnienia:
1)  pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni (208 go-

dzin), w tym 2 dni (16 godzin) urlopu na żądanie,
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2) pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego – nie korzystał,
3) pracownik wykorzystał urlop wychowawczy – nie dotyczy,
4) pracownik był niezdolny do pracy przez okres 21 dni,
5)  pracownik wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Ko-

deksu pracy – nie wykorzystał,
6)  został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na 

podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy: od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r., za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie,

7)  pracownik odbył służbę wojskową w okresie: służba zastępcza od 2 stycz-
nia 1987 r. do 14 kwietnia 1989 r.,

8)  pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze – nie dotyczy,

9)  pracownik wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świad-
czenia przewidziane przepisami prawa pracy – nie korzystał,

10) brak okresów nieskładkowych.
5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: wolne od zajęć.
6. Informacje uzupełniające: brak.
……….............................…………..............................
        (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby

                  działającej w jego imieniu)

PoUCZENIE
Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do praco-
dawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku 
pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie 
sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadec-
twa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Krakowie.

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 30 § 1 pkt 2, art. 36
1

 § 1, art. 97 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

n. .§ 1 ust. 1 pkt 9, załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. 
w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania 
(Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509).

eMIlIa bartkowIak
radca prawny
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Jakie sankcje grożą pracodawcy za nieudzielenie pracownikowi 
dni wolnych na poszukiwanie pracy

Złożyłem pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik trzykrotnie wystę-
pował do mnie z wnioskiem o udzielenie dni na poszukiwanie pracy. Niestety, mamy 
w firmie tyle pracy, że nie mogę mu ich udzielić. Czy Inspekcja Pracy może mnie 
w związku z tym w jakiś sposób ukarać? Czy mogę zapłacić pracownikowi za te dni 
ekwiwalent taki jak za urlop wypoczynkowy?

Za.nieudzielanie.dni.wolnych.na.poszukiwanie.pracy.nie.grożą.Panu.żad-
ne.sankcje.ze.strony.Inspekcji.Pracy ..Pracownikowi.nie.przysługuje.ekwi-
walent.pieniężny.za.niewykorzystane.dni.na.poszukiwanie.pracy .

Pracodawca.jest.zobowiązany.udzielić.zwolnienia.od.pracy.na.poszu-
kiwanie.pracy,.jeżeli.dokonał.wypowiedzenia.umowy.o.pracę,.a.pracow-
nik. złożył. wniosek. o. jego. udzielenie .. Duża. ilość. pracy. w. zakładzie..
nie.jest.usprawiedliwieniem.nieudzielenia.takiego.zwolnienia.pracowni-
kowi .

  Jeżeli mimo wniosku o udzielenie dni na poszukiwanie pra-
cy pracodawca ich nie udzieli, nie zostanie ukarany przez 
Inspekcję Pracy.

Pracodawca. ma. czas. na. udzielenie. tych. dni. wolnych. do. końca. okresu.
wypowiedzenia.i.nie.można.mu.zarzucić.w.trakcie.trwania.stosunku.pracy,.
że.ich.nie.udzieli ..Inspekcja.Pracy.nie.może.więc.w.takim.przypadku.inter-
weniować ..Natomiast.po.rozwiązaniu.umowy.o.pracę.ich.udzielenie.lub.re-
kompensata.finansowa.za.ich.nieudzielenie.są.niemożliwe ..Wynika.to.z.ce-
lowościowego.charakteru.dni.na.poszukiwanie.pracy .

Nie.oznacza.to.jednak,.że.pracodawca.może.nie.udzielać.dni.wolnych.na.
poszukiwanie.pracy ..W.sytuacji.kiedy.odmówił.ich.udzielenia,.powinien.li-
czyć.się.z. tym,.że.w.ostatnich.dniach.pracy.pracownik.wykorzysta. je.bez.
jego.zgody ..Takie.zachowanie.pracownika,.w.szczególności.jeżeli.poinfor-
mował. o. swoim. zamiarze. pracodawcę,. zostanie. uznane. za. uzasadnione.
i.usprawiedliwione ..W.przeciwnym.razie.pracownik.byłby.całkowicie.po-
zbawiony. możliwości. skorzystania. z. przysługujących. mu. uprawnień. na.
mocy.przepisów.Kodeksu.pracy ..Pogląd.ten.jest.powszechnie.akceptowany.
przez.ekspertów.prawa.pracy .
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Dni.na.poszukiwanie.pracy.stanowią.zwolnienie.celowe,.które.pracownik.
może.wykorzystać.zarówno.na.uczestnictwo.w.rozmowach.kwalifikacyjnych.
u.potencjalnych.pracodawców,.jak.i.na.sporządzenie.i.złożenie.niezbędnych.
dokumentów. potrzebnych. do. rekrutacji .. Pracownik. może. wykorzystać. od.
razu.wszystkie.przysługujące.mu.dni.wolne.(2.lub.3.dni.w.zależności.od.dłu-
gości.okresu.wypowiedzenia).albo.może.je.podzielić.według.potrzeby .

Pracodawca. nie. ma. obowiązku. zmuszać. pracownika. do. wykorzystania.
dni. na. poszukiwanie. pracy .. Jeżeli. poinformowany. o. swoim. uprawnieniu.
pracownik. nie. chce. z. niego. skorzystać,. pracodawca. nie. ma. obowiązku..
udzielać.pracownikowi.wolnego .

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 37 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 96; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208).

katarzYNa wrońska-zblewska
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne  
na poszukiwanie pracy

29 sierpnia 2014 r. wypowiedziałam pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem 
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Od 15 do 30 września pracownik przedłożył 
zwolnienie lekarskie. W okresie wypowiedzenia przysługiwały mu 2 dni na poszuki-
wanie pracy i 5 dni urlopu wypoczynkowego. Za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy naliczyłam pracownikowi ekwiwalent. Co powinnam natomiast zrobić z dwoma 
dniami zwolnienia na poszukiwanie pracy? Czy naliczyć ekwiwalent, a może – w przy-
padku niewykorzystania – zwolnienie to przepada?

Pracownik.nie.nabywa.prawa.do.ekwiwalentu.pieniężnego.za.niewyko-
rzystane.w.okresie.wypowiedzenia.dni.wolne.na.poszukiwanie.pracy .

Jeżeli.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.dokonuje.pracodawca.oraz.okres.
wypowiedzenia.wynosi.co.najmniej.2.tygodnie,.pracownikowi.przysługuje.
zwolnienie.na.poszukiwanie.pracy .

Wymiar.zwolnienia.jest.uzależniony.od.długości.okresu.wypowiedzenia.
i.odpowiednio.wynosi:
n. .2.dni. robocze.–.w.okresie.2-tygodniowego. i.1-miesięcznego.wypowie-

dzenia,
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n. .3. dni. robocze. –. w. okresie. 3-miesięcznego. wypowiedzenia,. a. także.
w.okresie.skrócenia.wypowiedzenia.(art ..361.§.1.k .p .) .
Prawo.do.dni.wolnych.na.poszukiwanie.pracy.jest.uprawnieniem.pracow-

nika ..Pracodawca.udziela. dni.wolnych.na.poszukiwanie.pracy.dopiero.po.
złożeniu.wniosku.przez.pracownika .

Skorzystanie. przez. pracownika. z. tego. uprawnienia. może. nastąpić. wy-
łącznie.w.okresie.wypowiedzenia. i.zgodnie.z. jego.przeznaczeniem,. tj ..na.
poszukiwanie.pracy ..Po.rozwiązaniu.umowy.pracownik.nie.otrzyma.ekwi-
walentu.pieniężnego.za.niewykorzystane.dni ..Obowiązujące.przepisy.prawa.
nie.przewidują.wypłaty.ekwiwalentu.pieniężnego.w.przypadku.niewykorzy-
stania.przez.pracownika.dni.wolnych.na.poszukiwanie.pracy .

Kodeks. pracy. przewiduje. ekwiwalent. pieniężny. jedynie. w. przypadku.
niewykorzystania.w.całości.lub.części.przysługującego.pracownikowi.urlo-
pu.wypoczynkowego.z.powodu.rozwiązania.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy ..
Oznacza. to,. że. w. przypadku. niewykorzystania. przez. Państwa. pracownika..
2.dni.zwolnienia.na.poszukiwanie.pracy.nie.otrzyma.on.w.zamian.ekwiwa-
lentu.pieniężnego ..W.takiej.sytuacji.niewykorzystane.dni.przepadną .

Przykład

Pracodawca złożył jednemu z pracowników działu handlowego wypowiedzenie 
umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu, który upłynął 30 września.
W okresie wypowiedzenia pracownik został zobowiązany do wykorzystania przysłu-
gującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15 dni. Zgodnie z ustaleniem, 
powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy we wrześniu. Pracownik złożył wniosek 
o wykorzystanie we wrześniu 3 dni wolnych na poszukiwanie pracy.
1 września pracownik przedstawił jednak zwolnienie lekarskie na cały miesiąc. W ta-
kim razie pracownik otrzymał wyłącznie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie wypłacił pracownikowi ekwiwalentu pienięż-
nego za niewykorzystanie dni na poszukiwanie pracy.

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 36
1

, 37 i 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94;  
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

aNNa sadowska
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
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Czy pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę  
bez wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie

Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska. 
Trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który obowiązuje pracownika, skróciliśmy do 
1 miesiąca. Po kilku dniach od doręczenia pracownikowi pisma o wypowiedzeniu 
umowy złożył on pismo o wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym z winy 
pracodawcy z powodu niewypłacenia mu nagrody jubileuszowej w terminie. Czy w tej 
sytuacji pracownika nadal obowiązuje nasze wypowiedzenie, a tym samym czy jesteś- 
my zobowiązani do wypłaty odszkodowania za 2 miesiące wypowiedzenia? Jeżeli 
tak, to jak powinniśmy ustalić wysokość tego odszkodowania?

Do.zakończenia. stosunku.pracy.z.pracownikiem.doszło.w.wyniku. roz-
wiązania.przez.niego.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia,.a.nie.na.skutek.
wypowiedzenia.dokonanego.przez.Państwa ..Zatem.nie.ma.podstaw.do.wy-
płaty.odszkodowania.za.2.miesiące.skróconego.okresu.wypowiedzenia ..Pra-
cownik.może.jednak.domagać.się.od.Państwa.przed.sądem.odszkodowania.
w. wysokości. 3-miesięcznego. wynagrodzenia. w. związku. z. rozwiązaniem.
umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia.z.winy.pracodawcy .

Pracodawca,.który.wypowiada.umowę.o.pracę.zawartą.na.czas.nieokre-
ślony.z.przyczyn.niedotyczących.pracowników,.może.skrócić.okres.wypo-
wiedzenia.najwyżej.do.1.miesiąca ..W.takim.przypadku.pracownikowi.przy-
sługuje. odszkodowanie. w. wysokości. wynagrodzenia. za. pozostałą. część.
okresu.wypowiedzenia.(art ..361.§.1.k .p .) .

Pracodawca.ma.zatem.obowiązek.wypłacić.odszkodowanie.za.podstawowy.
okres.wypowiedzenia,.a.nie.za.skrócony ..Wysokość.tego.odszkodowania.nale-
ży.ustalać.na.zasadach.obowiązujących.przy.ustalaniu.ekwiwalentu.pieniężne-
go.za.urlop.wypoczynkowy.(§.2.ust ..1.pkt.1.rozporządzenia.w.sprawie.sposobu.
ustalania.wynagrodzenia.w.okresie.niewykonywania.pracy.oraz.wynagrodze-
nia.stanowiącego.podstawę.obliczania.odszkodowań,.odpraw,.dodatków.wy-
równawczych. do. wynagrodzenia. oraz. innych. należności. przewidzianych.
w.Kodeksie.pracy),.nie.stosując.przy.tym.współczynnika.ekwiwalentowego .

  Przy ustalaniu wysokości odszkodowania przysługującego 
pracownikowi za skrócony okres wypowiedzenia nie stosu-
jemy współczynnika ekwiwalentowego.
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Natomiast. w. przedstawionej. sytuacji. umowa. o. pracę. rozwiąże. się. nie.
w.wyniku.wypowiedzenia.przez.pracodawcę,. lecz.w. trybie.bez.wypowie-
dzenia. z.winy.pracodawcy.na.podstawie.art .. 55.§.11.k .p .. i. taką.podstawę.
ustania. stosunku. pracy. powinni. Państwo. podać. w. świadectwie. pracy ..
W.tych.okolicznościach.nie.będą.Państwo.zobowiązani.do.wypłaty.odszko-
dowania.za.pozostałą.część.okresu.wypowiedzenia,.tj ..za.2.miesiące .

Rozwiązanie.umowy.o.pracę.przez.pracownika.z.powodu.ciężkiego.naru-
szenia.przez.pracodawcę.podstawowych.obowiązków.musi.być.poprzedzone.
winą.umyślną.lub.co.najmniej.rażącym.niedbalstwem.pracodawcy ..Dodat-
kowo.takie.zachowanie.zatrudniającego.powinno.naruszać.istotne.interesy.
pracownika .. W. wyroku. z. 4. kwietnia. 2000. r .. (I. PKN. 516/99,. OSNP.
2001/16/516,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl).Sąd.Najwyższy.stwierdził,.że.
pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagro-
dzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby 
z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagro-
dzenia.

Należy.przy.tym.wziąć.pod.uwagę,.że.rozwiązanie.umowy.o.pracę.bez.
wypowiedzenia. przez. pracownika. jest. skuteczne,. bez. względu. na. to,. czy.
wskazane. przez. niego. przyczyny. rzeczywiście. występują .. Natomiast. od-
szkodowanie.z.tego.tytułu.przysługuje.pracownikowi.tylko.w.sytuacji.uza-
sadnionego.rozwiązania.przez.niego.umowy.o.pracę ..Oznacza.to,.że.jeżeli.
pracodawca.wykaże.przed.sądem,.że.nie.było.podstaw.do.zakończenia.sto-
sunku.pracy.w.trybie.natychmiastowym.z.winy.zakładu.pracy,.to.pracownik.
nie.będzie.miał.prawa.do.odszkodowania ..W.takim.przypadku.pracodawca.
nie.może.żądać.przywrócenia.pracownika.do.pracy,.ale.może.przed.sądem.
wystąpić.o.odszkodowanie.od.pracownika ..

  Jeżeli pracodawca wykaże przed sądem, że nie było pod-
staw do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  
z jego winy, to pracownik nie będzie miał prawa do od-
szkodowania.

Zgodnie. z.wyrokiem.Sądu.Najwyższego.z.29.kwietnia.2005. r .. (III.PK.
2/05,.OSNP.2005/23/372),.nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika 
umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. usprawie-
dliwia żądanie od pracownika odszkodowania (art. 611 k.p.), niezależnie od 
tego, czy pracodawca poniósł szkodę.
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Przykład

Pracownik działu technicznego rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia 
w związku z tym, że jego przełożony – dyrektor ds. technicznych – odmówił mu skie-
rowania na roczny kurs języka niemieckiego. Dyrektor uzasadnił swoją decyzję tym, 
że znajomość tego języka nie jest niezbędna przy wykonywaniu pracy przez tego 
pracownika. Po ustaniu stosunku pracy okazało się, że pracownik wyjechał do Nie-
miec do pracy. Przełożony wykazał, że nie doszło do naruszenia przez pracodawcę 
podstawowych obowiązków wobec pracownika, który rozstał się w sposób natych-
miastowy z pracodawcą w celu wyjazdu do pracy za granicę. Wobec tego wystąpił 
z pozwem do sądu pracy o odszkodowanie od pracownika na podstawie art. 611 k.p. 
i wygrał proces.

Trzeba. pamiętać,. że. rozwiązanie. umowy. o. pracę. bez. wypowiedzenia.
z. winy. pracodawcy. nie. może. nastąpić. po. upływie. miesiąca. od. uzyskania.
przez. pracownika. wiadomości. o. okoliczności. uzasadniającej. rozwiązanie.
umowy.(art ..55.§.2.k .p .) .

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 36
1

 § 1, art. 55 § 1
1

 i § 2, art. 61
1

 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

n. .§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obli-
czania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należno-
ści przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230,  
poz. 2292).

JadwIga krUkowska
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak obliczyć odprawę dla pracownika zatrudnionego na czas 
określony

Zatrudniamy 26 pracowników. Z przyczyn organizacyjnych (likwidacja stanowisk) 
podjęliśmy decyzję o zwolnieniu dwóch pracowników. Jeden ze zwalnianych jest za-
trudniony na podstawie umowy na czas określony i obowiązuje go okres 2-tygodnio-
wego wypowiedzenia, który zakończy się 18 października 2014 r. Czy musimy temu 
pracownikowi wypłacić odprawę pieniężną?
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Zwalnianemu.pracownikowi.muszą.Państwo.wypłacić.odprawę.pienięż-
ną ..Na.prawo.do.odprawy.nie.wpływa.bowiem.to,.że.pracownik.był.zatrud-
niony.na.podstawie.umowy.terminowej ..Odprawę.powinni.Państwo.obliczyć.
według.zasad.obowiązujących.przy.ustalaniu.ekwiwalentu.za.niewykorzy-
stany.urlop.wypoczynkowy,.z.uwzględnieniem.pewnych.odrębności .

W. razie. rozwiązania. stosunków. pracy. z. przyczyn. niedotyczących. pra-
cowników.pracodawca.zatrudniający.co.najmniej.20.pracowników.ma.obo-
wiązek.wypłacić.tym.osobom.odprawy.pieniężne ..Takiego.pracodawcę.obo-
wiązują.regulacje.ustawy.o.zwolnieniach.grupowych .

  Ustalając, czy pracodawca zatrudnia co najmniej  
20 pracowników, nie należy przeliczać wymiaru czasu pra-
cy poszczególnych pracowników na pełne etaty.

Podstawowym.warunkiem.nabycia.prawa.do.odprawy.jest.to,.aby.wypo-
wiedzenie.umowy.o.pracę.lub.jej.rozwiązanie.za.porozumieniem.stron.na-
stąpiło.z.przyczyn.niedotyczących.pracownika ..W.opisywanym.przypadku.
mamy.do.czynienia.ze.zwolnieniami.indywidualnymi,.ponieważ.w.okresie.
nieprzekraczającym. 30. dni. wypowiadają. Państwo. umowę. o. pracę. tylko.
dwóm. pracownikom. (do. zwolnienia. grupowego. doszłoby,. gdyby. zwolnili.
Państwo.10.pracowników) ..W.takiej.sytuacji.przyczyny.zwolnienia.niedoty-
czące. pracownika. muszą. stanowić. wyłączny. powód. uzasadniający. wypo-
wiedzenie.stosunku.pracy.(wyłączność.taka.zachodzi.w.sytuacji,.gdy.bez.jej.
zaistnienia. pracodawca. nie. podjąłby. indywidualnej. decyzji. o. zwolnieniu.
danego.pracownika) ..Warunek.ten.został.w.Państwa.przypadku.spełniony,.
ponieważ.zwolnienie. jest. spowodowane.wyłącznie.przyczynami.organiza-
cyjnymi,.a.dokładniej.–.likwidacją.stanowiska.zajmowanego.przez.pracow-
nika .

  na prawo do odprawy nie ma wpływu rodzaj umowy 
o pracę, na podstawie której pracownik był zatrudniony.

Wysokość.odprawy.jest.uzależniona.od.stażu.pracy.u.pracodawcy,.który.
dokonuje. zwolnienia. pracownika .. Odprawa. przysługuje. pracownikowi.
w.wysokości:
n. .1-miesięcznego.wynagrodzenia.–.dla.pracownika.zatrudnionego.krócej.

niż.2.lata,
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n. .2-miesięcznego.wynagrodzenia.–.dla.pracownika.zatrudnionego.co.naj-
mniej.2.lata,.ale.nie.dłużej.niż.8.lat,

n. .3-miesięcznego.wynagrodzenia. –. dla. pracownika. zatrudnionego.ponad..
8.lat .
Odprawę.ekonomiczną.należy.liczyć.jak.ekwiwalent.za.urlop.wypoczyn-

kowy,.czyli.zgodnie.z.§.14–19.rozporządzenia.urlopowego,.z.tą.różnicą,.że.
podstawy.wymiaru.nie.należy.dzielić.przez.współczynnik.ekwiwalentu ..Na-
leży.zatem.poprzestać.na.ustaleniu.średniego.arytmetycznego.wynagrodze-
nia.miesięcznego.(podstawy.wymiaru).i.pomnożeniu.go.przez.liczbę.mie-
sięcy,. za. ile. przysługuje. odprawa. (uchwała. SN. z. 9. maja. 2000. r .,. III. ZP.
12/00;.OSNP.2000/22/806) .

Powinni.Państwo.pamiętać,.że.odprawa.jest.świadczeniem.o.charakterze.
jednorazowym.i.niedopuszczalne.jest.wypłacenie.jej.w.ratach ..Dniem.wy-
magalności.odprawy.pieniężnej.będzie.dzień.upływu.okresu.wypowiedze-
nia,.tj ..18.października.br ..Od.tego.dnia.pracownik.ma.prawo.domagać.się.
wypłaty.odprawy ..Przysługują.mu.również.odsetki.ustawowe.od.dnia.nastę-
pującego.po.dniu.ustania.stosunku.pracy .

Przykład

Zakładamy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, jest zatrudniony od stycznia 
2013 r. w równoważnym systemie czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie określone 
stawką godzinową 12 zł, dodatek funkcyjny 250 zł miesięcznie oraz miesięczne pre-
mie regulaminowe w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik od  
4 do 8 sierpnia 2014 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W tej sytuacji praco-
dawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę w wysokości 1-miesięczne-
go wynagrodzenia, która powinna zostać obliczona w następujący sposób:
Pracownik ma prawo do dodatku funkcyjnego. Jest to składnik wynagrodzenia, okre-
ślony w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Tego rodzaju składnik przy ustalaniu 
odprawy należy uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niej prawa, 
tj. 250 zł.
Ponadto w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwa-
lentu za urlop wypoczynkowy pracownikowi zostały wypłacone zmienne składniki 
wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Przyjmujemy, że 
w okresie lipiec – wrzesień 2014 r. pracownik faktycznie przepracował 480 godzin, 
czyli 60 dni (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy powinien prze-
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pracować 520 godzin, czyli 65 dni) i uzyskał łącznie 5760 zł płacy zasadniczej oraz 
864 zł miesięcznych premii.
Ponieważ pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy (od 4 do 8 sierpnia 
2014 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego), należy:
KRoK 1. uzupełnić podstawę wymiaru ze zmiennych składników, dzieląc składniki 
wypłacone w ciągu wskazanych 3 miesięcy przez liczbę dni, za jakie przysługiwały:
(5760 zł + 864 zł) : 60 dni przepracowanych = 6624 zł : 60 dni = 110,40 zł,
KRoK 2. pomnożyć przez liczbę dni do przepracowania w tym okresie, w ramach nor-
malnego czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym pracownika:
110,40 zł x 65 dni do przepracowania = 7176 zł wynagrodzenia za 3 miesiące,
KRoK 3. ustalić średnie wynagrodzenie:
7176 zł : 3 miesiące = 2392 zł,
KRoK 4. ustalić kwotę odprawy:
2392 zł x 1 miesiąc = 2392 zł.
Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości 2392 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 1, 5, 8 i 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),

n. .§ 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

reNata MaJewska
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak ustalić wysokość odszkodowania za skrócony okres 
wypowiedzenia

Zwolniliśmy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pra-
cownik ma prawo do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynąłby 31 
grudnia 2014 r. Jednak skróciliśmy okres wypowiedzenia do 1 miesiąca w związku 
z upadłością firmy. Pracownik był wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 
3000 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia? Czy będzie 
to odszkodowanie?
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Za.skrócony.okres.wypowiedzenia.pracownikowi.przysługuje.odszkodo-
wanie.w.wysokości.wynagrodzenia.za.pozostałą.część.okresu.wypowiedze-
nia .. Jego. wysokość. powinni. Państwo. ustalić. według. zasad. stosowanych.
przy.obliczaniu.ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy .

Rozwiązanie.umowy.o.pracę.zawartej.na.czas.nieokreślony.za.wypowie-
dzeniem.dokonanym.przez.pracodawcę.następuje.z.upływem.okresu.wypo-
wiedzenia ..Długość.okresu.wypowiedzenia.zależy.natomiast.od.stażu.pracy.
u.danego.pracodawcy .

Przepisy.prawa.pracy.pozwalają.pracodawcy.na. jednostronne.skrócenie.
okresu.wypowiedzenia,.najwyżej.jednak.do.1.miesiąca ..O.takiej.możliwości.
decyduje.jednoczesne.spełnienie.trzech.przesłanek:
n. .umowa.o.pracę.musi.być.zawarta.na.czas.nieokreślony,
n. .okres.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.musi.wynosić.3.miesiące.w.chwili.

jej.wypowiadania,
n. .przyczyną.wypowiedzenia.jest.upadłość.lub.likwidacja.pracodawcy.albo.

inne.przyczyny.niedotyczące.pracownika .
Za. pozostałą. (skróconą). część. okresu. wypowiedzenia. pracodawca. ma.

obowiązek.zapłacić.pracownikowi.odszkodowanie.(art ..361.k .p .) ..Przy.jego.
obliczaniu.należy.stosować.zasady.obowiązujące.przy.ustalaniu.ekwiwalen-
tu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy ..A.zatem.do.podstawy.wymiaru.od-
szkodowania.należy.przyjąć:
n. .stałe.miesięczne.składniki.wynagrodzenia.w.wysokości.należnej.w.mie-

siącu.nabycia.prawa.do.odszkodowania,
n. .składniki.wynagrodzenia.za.okresy.nie.dłuższe.niż.1.miesiąc,.wypłacone.

w.okresie.3.miesięcy.bezpośrednio.poprzedzających.miesiąc.nabycia.pra-
wa.do.odszkodowania,.w.średniej.wysokości.z.tego.okresu,

n. .składniki.wynagrodzenia.przysługujące.pracownikowi.za.okresy.dłuższe.niż.
1.miesiąc,.wypłacone.w.okresie.12.miesięcy.bezpośrednio.poprzedzających.
miesiąc.nabycia.prawa.do.odszkodowania,.w.średniej.wysokości.z.tego.okresu .

  w podstawie wymiaru odszkodowania za skrócony okres 
wypowiedzenia nie należy ujmować składników wyłączo-
nych z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy.

W.omawianym.przypadku.pracownik.jest.wynagradzany.stałą.miesięcz-
ną.stawką.w.wysokości.3000.zł ..Za.1.miesiąc.skróconego.okresu.wypowie-
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dzenia.otrzyma.3000.zł,.a.za.pozostałą.część.tego.okresu,.tj ..za.2.miesiące,.
odszkodowanie.w.wysokości.6000.zł ..Zarówno.wynagrodzenie.za.1.miesiąc.
wypowiedzenia,.jak.i.odszkodowanie.za.jego.pozostałą.część.należy.wypła-
cić.pracownikowi.w.dniu.rozwiązania.stosunku.pracy .

Odszkodowanie. za. skrócony. okres. wypowiedzenia. jest. zwolnione. ze.
składek.na.ubezpieczenia.społeczne.i.zdrowotne,.ale.od.jego.wartości.nale-
ży.odprowadzić.zaliczkę.na.podatek.dochodowy .

  wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia i od-
szkodowanie z tytułu jego skrócenia pracodawca powi-
nien wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 36, 36
1

 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

n. .§ 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),

n. .§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego pod-
stawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, 
poz. 2292).

alIcJa aNtos
specjalista ds. wynagrodzeń

Czy przysługuje odszkodowanie za czas skróconego na prośbę 
pracownika okresu wypowiedzenia

Kilka tygodni temu wręczyłem pracownikowi 3-miesięczne wypowiedzenie umowy 
o pracę. W trakcie biegu terminu wypowiedzenia pracownik poprosił o skrócenie tego 
okresu, gdyż ma szanse na natychmiastowe zatrudnienie w innej firmie. Czy jeśli 
przystanę na prośbę pracownika, będę musiał wypłacić odszkodowanie za okres, 
o który zostanie skrócone wypowiedzenie?

Skrócenie.okresu.wypowiedzenia.na.mocy.porozumienia.stron.nie.powo-
duje.obowiązku.wypłaty.odszkodowania.za.okres,.o.który.zostało.skrócone .
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Skrócenie.okresu.wypowiedzenia.jest.możliwe.na.dwa.sposoby:
n. .w.drodze.jednostronnej.decyzji.pracodawcy,.gdy.przyczyna.wypowie-

dzenia. nie. dotyczy. pracownika. (ogłoszenie. upadłości. lub. likwidacji.
pracodawcy.lub.inne.przyczyny.niedotyczące.pracownika).albo

n. .na.mocy.zgodnej.woli.obu.stron .
Gdy.wypowiedzenie.jest.dokonywane.przez.pracodawcę.z.przyczyn.nie-

dotyczących.pracownika,.może.on.skrócić.okres.3-miesięcznego.wypowie-
dzenia.maksymalnie.do.1.miesiąca ..Umowa.rozwiązuje.się.wówczas.z.upły-
wem. skróconego. okresu. wypowiedzenia,. a. pracownikowi. w. takim.
przypadku. przysługuje. odszkodowanie. za. utracone. w. ten. sposób. zarobki ..
Celem.wypłaty.odszkodowania.jest.rekompensata.zarobków,.które.pracow-
nik.osiągnąłby,.gdyby.wykonywał.pracę.do.końca.swojego.okresu.wypowie-
dzenia .. Należne. pracownikowi. odszkodowanie. jest. równe. wynagrodzeniu.
za. tę. część. okresu. wypowiedzenia,. o. jaką. skrócono. mu. zatrudnienie ..
W.praktyce.pracownik.nie.ma.wpływu.na.niekorzystną.dla.niego.decyzję.
pracodawcy. o. skróceniu. okresu. wypowiedzenia. i. dlatego. przysługuje. mu.
prawo.do.odszkodowania ..Odszkodowanie.jest.obliczane.według.zasad.obo-
wiązujących. przy. ustalaniu. ekwiwalentu. pieniężnego. za. niewykorzystany.
urlop.wypoczynkowy .

Jeżeli.natomiast,.jak.to.miało.miejsce.w.Państwa.przypadku,.pracodawca.
wyrazi.zgodę.na.skrócenie.okresu.wypowiedzenia.na.wniosek.pracownika,.
to.zatrudnionemu.nie.przysługuje.odszkodowanie ..W.tej.sytuacji.pracownik.
z.własnej.woli.pozbawia.się.prawa.do.wynagrodzenia.za.okres,.o.który.zo-
stanie.skrócona.jego.umowa.o.pracę .

  Ustalenie przez strony stosunku pracy innego terminu za-
kończenia łączącej ich umowy po dokonaniu przez którą-
kolwiek ze stron wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwią-
zania umowy o pracę.

Dlatego,.mimo.podpisanego.na.prośbę.pracownika.porozumienia.o.wcze-
śniejszym.rozwiązaniu.umowy.o.pracę,.rozwiąże.się.ona.w.trybie.wypowie-
dzenia.dokonanego.przez.pracodawcę .

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 36 § 6, art. 36
1

 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
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n. .§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego pod-
stawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, 
poz. 2292).

katarzYNa wrońska-zblewska
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy w podstawie wymiaru odprawy należy uwzględnić premię 
regulaminową wypłaconą w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Z końcem listopada 2014 r. z jednym z naszych pracowników planujemy rozwiązać 
umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. W związku z tym pracownikowi 
będzie przysługiwać odprawa. Jest on wynagradzany stawką godzinową i otrzymuje 
premie regulaminowe oraz dodatki za szkodliwe warunki pracy i wysługę lat. W okre-
sie ostatnich 3 miesięcy nie wypłaciliśmy pracownikowi premii regulaminowej, po-
nieważ nie wypracował wyznaczonej minimalnej normy. Czy przy obliczaniu odprawy 
powinniśmy uwzględnić premie z wcześniejszego okresu niż ostatnie 3 miesiące?

W.podstawie.wymiaru.odprawy.nie.powinni.Państwo.uwzględniać.premii.
regulaminowej.z.wcześniejszego.okresu.niż.3.miesiące.poprzedzające.mie-
siąc.nabycia.prawa.do.odprawy ..Przy.naliczaniu.odprawy.trzeba.uwzględnić.
wynagrodzenie.pracownika.z.ostatnich.3.miesięcy.bez.premii.regulaminowej .

W. przypadku. pracownika,. któremu. nie. przysługiwało. wynagrodzenie.
zmienne.przez.cały.okres.przyjęty.do.ustalenia.podstawy.wymiaru.odprawy.lub.
przez.okres.krótszy,.lecz.obejmujący.pełny.bądź.pełne.miesiące.kalendarzowe,.
przy.obliczaniu.odprawy.uwzględnia.się.najbliższe.miesiące,.za.które.zmienne.
składniki.pensji.były.należne.(§.11.ust ..1.rozporządzenia.urlopowego) .

Uwzględnianie.w.podstawie.wymiaru.odprawy.wcześniejszych.miesięcy.
powinno.następować.wyłącznie.wtedy,.gdy.brak.wypłaty.danego.składnika.
wynagrodzenia.był.wynikiem.nieprzepracowania.przez.pracownika.danego.
okresu ..Nie.dotyczy.to.sytuacji,.gdy.utrata.prawa.do.tego.składnika.nastąpi-
ła.np ..z.powodu.zaniedbywania.obowiązków.pracowniczych.czy.niskiej.wy-
dajności.w.pracy ..A.zatem.wyłączenie.danego.miesiąca.(miesięcy).z.podsta-
wy. obliczenia. odprawy. pieniężnej. powinno. następować. wyłącznie. wtedy,.
gdy.w.danym.miesiącu.(miesiącach).pracownik.nie.przepracował.ani.jedne-
go.dnia .
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Taka.sytuacja.nie.wystąpiła.w.przypadku.Państwa.pracownika ..Nie.uzy-
skał.on.premii.ze.względu.na.niezrealizowanie.wymaganego.minimum.za-
dań,. które. gwarantuje. prawo. do. premii .. Dlatego. przy. ustalaniu. podstawy.
wymiaru.odprawy.dla.Państwa.pracownika.należy.uwzględnić.wynagrodze-
nie.za.3.miesiące.poprzedzające.prawo.do.niej .

  Przyjmowanie do podstawy obliczenia odprawy dla 
zwalnianego pracownika składników zmiennych za okresy 
wcześniejsze niż miesiące bezpośrednio poprzedzające 
miesiąc rozwiązania stosunku pracy powinno wynikać 
z nieprzepracowania danego okresu przez pracownika.

Wysokość.odprawy.pieniężnej.przysługującej.w.razie.rozwiązania.z.pra-
cownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn.dotyczących.pracodawcy:
n. .przysługuje. w. wysokości. ustalanej. według. zasad. obowiązujących. przy.

obliczaniu.ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,.przy.czym.
z. uwagi. na. fakt,. że. odprawa. stanowi. równowartość. 1-miesięcznego,.
2-miesięcznego. lub. 3-miesięcznego. wynagrodzenia,. przy. wyliczeniach.
należy. poprzestać. na. skalkulowaniu. przeciętnego. wynagrodzenia. za.
1.miesiąc. (uchwała.Sądu.Najwyższego.z.9.maja.2000. r .,. III.ZP.12/00,.
OSNP.2000/22/806,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl),

n. .nie. powinna. przekroczyć. 15-krotności. minimalnego. wynagrodzenia. za.
pracę,.obowiązującego.w.dniu.rozwiązania.stosunku.pracy;.wyższą.kwo-
tę.odprawy.mogą.przewidywać.przepisy.wewnątrzzakładowe.obowiązu-
jące.u.pracodawcy .
Wyznaczając.podstawę.wymiaru.odprawy,.należy.brać.pod.uwagę.skład-

niki.zarówno.o.charakterze.stałym,.jak.i.zmiennym.według.poniższych.za-
sad:
n. .stałe.składniki.wynagrodzenia.określone.w.stawce.miesięcznej.–.w.wy-

sokości.należnej.w.miesiącu.nabycia.prawa.do.odprawy,
n. .zmienne. składniki. wynagrodzenia. za. okresy. nie. dłuższe. niż. miesiąc..

–.w.przeciętnej.wysokości.wypłaconej.pracownikowi.w.okresie.3.miesię-
cy. poprzedzających. miesiąc. nabycia. prawa. do. odprawy. (podobnie. jak.
przy.obliczaniu.ekwiwalentu.lub.wynagrodzenia.urlopowego.nie.należy.
uwzględniać.premii.o.charakterze.uznaniowym. i. świadczeń.wymienio-
nych.w.§.6.rozporządzenia.urlopowego,.tj ..m .in ..nagród.jubileuszowych.
czy.wynagrodzenia.za.czas.gotowości.do.pracy),
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n. .składniki. płacowe. przysługujące. za. okresy. dłuższe. niż. 1. miesiąc..
–.w.średniej.wysokości.z.okresu.12.miesięcy.bezpośrednio.poprzedzają-
cych.miesiąc.nabycia.prawa.do.odprawy .
Gdy.okres.3.miesięcy.(w.odniesieniu.do.składników.za.okresy.nie.dłuższe.

niż.1.miesiąc).lub.12.miesięcy.(w.przypadku.składników.za.okresy.dłuższe.
niż.1.miesiąc).nie.został.przepracowany,.wówczas.należy.dokonać.tzw ..dopeł-
nienia.podstawy ..Polega.ono.na.podzieleniu.wynagrodzenia.faktycznie.uzy-
skanego.przez.pracownika.przez.liczbę.dni.pracy,.za.które.to.wynagrodzenie.
przysługiwało,. i. pomnożeniu. otrzymanego. wyniku. przez. liczbę. dni,. jakie.
pracownik.przepracowałby.(w.okresie.3.lub.12.miesięcy).w.ramach.normal-
nego.czasu.pracy,.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy .

Przykład

Załóżmy, że 31 października 2014 r. w związku z likwidacją stanowiska pracy doszło 
do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy. Pracownik ma prawo do odpra-
wy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Osoba ta była wynagradzana staw-
ką godzinową 15 zł za godzinę, otrzymywała stałe miesięczne dodatki: za szkodliwe 
warunki pracy 200 zł i za wysługę lat 300 zł oraz zmienne premie regulaminowe. 
Z powodu niewypracowania ustalonych norm pracownik nie otrzymał premii regula-
minowej za ostatnie 3 miesiące. Pracownik często chorował i w lipcu przepracował 
176 godzin (22 dni), w sierpniu – 96 godzin (12 dni) i we wrześniu – 160 godzin  
(20 dni). Za okres od lipca do września 2014 r., oprócz stałych dodatków, otrzymał 
wynagrodzenie za pracę w wysokości:
n  za lipiec: 2640 zł (176 godz. x 15 zł),
n  za sierpień: 1440 zł (96 godz. x 15 zł),
n  za wrzesień: 2400 zł (160 godz. x 15 zł).
Aby wyliczyć kwotę odprawy, należy:
KRoK 1. uzupełnić wynagrodzenie ze stawki godzinowej:
(2640 zł + 1440 zł + 2400 zł) : 54 (dni przepracowane w okresie od lipca do września 
br.) = 120 zł,
120 zł x 65 dni do przepracowania (w okresie jak wyżej) = 7800 zł;
KRoK 2. ustalić średnie wynagrodzenie ze stawki godzinowej:
7800 zł : 3 miesiące = 2600 zł;
KRoK 3. obliczyć kwotę odprawy:
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2600 zł (wynagrodzenie ze stawki godzinowej) + 200 zł (stały dodatek za pracę 
w warunkach szkodliwych) + 300 zł (stały dodatek za wysługę lat) = 3100 zł,
3100 zł x 2 miesiące = 6200 zł.
Pracownik powinien otrzymać odprawę w wysokości 6200 zł.

W.razie.zmiany.w.składnikach.wynagrodzenia.za.okresy.nie.dłuższe.niż.
1.miesiąc.uwzględnianych.w.podstawie.wymiaru.odprawy.lub.zmiany.wy-
sokości.takich.składników.w.okresie,.z.którego.ustala.się.omawianą.podsta-
wę,.wprowadzonych.przed.nabyciem.przez.pracownika.prawa.do.odprawy.
lub. w. miesiącu. nabycia. tego. prawa,. podstawę. należy. obliczyć. ponownie.
z.uwzględnieniem.tych.zmian .

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 1, 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r.  
Nr 237, poz. 1654),

n. .§ 11, 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

MarIUsz PIgUlskI
specjalista w zakresie kadr i płac

Czy opłacić składki od odszkodowania za zakaz konkurencji,  
jeśli pracownik został przywrócony do pracy

Nasz pracownik, który był zatrudniony na kierowniczym stanowisku, otrzymywał po 
ustaniu zatrudnienia odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji – oczywiście nie-
oskładkowane. Wniósł pozew do sądu i został przywrócony do pracy. Czy w związku 
z tym od wypłaconego mu odszkodowania musimy teraz naliczyć składki?

Od.odszkodowania.wypłaconego.pracownikowi.za.okres.do.dnia.jego.po-
wrotu.do.pracy.nie.należy.opłacać.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.ani.
zdrowotne .. Odszkodowanie. to. należy. potraktować. jak. odszkodowanie. za.
zakaz.konkurencji.obowiązujący.po.ustaniu.zatrudnienia ..Pracownicy.pod-
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legają.obowiązkowo.ubezpieczeniom.społecznym.w.okresie.od.dnia.nawią-
zania.do.dnia.ustania.stosunku.pracy ..Rozwiązanie.umowy.o.pracę,.chociaż.
z.naruszeniem.przepisów.Kodeksu.pracy,.wywiera.skutki.w.zakresie.podle-
gania.przez.pracownika.ubezpieczeniom.społecznym ..Po.rozwiązaniu.umo-
wy.o.pracę.i.ustaniu.zatrudnienia.pracodawca.ma.obowiązek.wyrejestrować.
pracownika.z.ubezpieczeń.na.druku.ZUS.ZWUA.w.terminie.7.dni.od.dnia.
zwolnienia.(art ..36.ust ..11.ustawy.z.13.października.1998.r ..o.systemie.ubez-
pieczeń.społecznych;.dalej:.ustawa.systemowa) .

Orzeczenie.sądu.przywracające.pracownika.do.pracy.na.poprzednich.wa-
runkach.ma.charakter.mieszany,.konstytutywno-deklaratoryjny ..Warunkiem.
reaktywowania. stosunku. pracy. na. mocy. prawomocnego. orzeczenia. sądu.
przywracającego.pracownika.do.pracy.jest.zgłoszenie.przez.pracownika.go-
towości.do.niezwłocznego.podjęcia.pracy.w.terminie.7.dni.od.dnia.uprawo-
mocnienia. się. orzeczenia,. chyba. że. niezgłoszenie. się. w. tym. terminie. do.
pracy.nie.wynikało.z.przyczyn.zależnych.od.pracownika.(art ..48.k .p .) .

W. przypadku. gdy. pracownik. zgłosi. się. do. pracy. w. terminie. 7. dni. od.
uprawomocnienia.się.orzeczenia.i.nastąpi.reaktywacja.stosunku.pracy,.ZUS.
uznaje,.że.cały.okres.pozostawania.bez.pracy.jest.okresem.ubezpieczenia .

  Jeśli następuje reaktywacja stosunku pracy na podstawie 
wyroku o przywróceniu pracownika do pracy, zUS uznaje, 
że nie wystąpiła przerwa w ubezpieczeniach pracownika.

Taka. interpretacja. nie. wynika. wprost. z. obowiązujących. przepisów,. ale.
jest.korzystna.dla.ubezpieczonego.i.oznacza,.że.osoba.przywrócona.do.pra-
cy. podlegała. ubezpieczeniom. społecznym. jako. pracownik. przez. cały. ten.
czas.–.w.tym.także.w.okresie.od.dnia.ustania.stosunku.pracy.wskutek.wa-
dliwego.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.do.dnia.przywrócenia.do.pracy .

Tym. samym. pracodawca. powinien. zgłosić. przywróconego. pracownika.
do. ubezpieczeń. społecznych. i. ubezpieczenia. zdrowotnego. na. druku. ZUS.
ZUA.z.kodem.01.10.xx.od.następnego.dnia.po.rozwiązaniu.umowy.wskutek.
wadliwego. jej. wypowiedzenia .. Powinien. również. złożyć. deklaracje. rozli-
czeniowe.korygujące.wraz.z.zerowymi.imiennymi.raportami.miesięcznymi.
z.podaną.zerową.podstawą.wymiaru.składek. i.z.zerową.kwotą.składek.na.
ubezpieczenia. społeczne. i. zdrowotne,. jeśli. w. poszczególnych. miesiącach.
pracownik. nie. otrzymał. żadnego. przychodu .. Natomiast. składki. od. wyna-
grodzenia.należnego.za.okres.pozostawania.bez.pracy.powinny.zostać.roz-
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liczone. w. raporcie. ZUS. RCA. składanym. za. miesiąc,. w. którym. nastąpiła.
wypłata.tego.wynagrodzenia ..W.przypadku.pracowników.podstawą.wymia-
ru.składek.na.ubezpieczenia.za.dany.miesiąc.jest.przychód.wypłacony.lub.
postawiony.do.dyspozycji.pracownika.w.tym.miesiącu,.bez.względu.na.to,.
za.jaki.okres.przysługuje .

Z.pracownikami,.którzy.w.trakcie.zatrudnienia.mają.dostęp.do.szczegól-
nie. ważnych. informacji,. których. ujawnienie. może. narazić. pracodawcę. na.
szkodę,.pracodawcy.mają.możliwość.zawarcia.umowy.o.zakazie.konkuren-
cji,.o.której.mowa.w.art ..1012.k .p .

Odszkodowania.wypłacane.byłym.pracownikom.po.rozwiązaniu.stosun-
ku.pracy.na.podstawie.takiej.umowy.są.zwolnione.ze.składek.na.ubezpie-
czenia.społeczne,.a.także.na.ubezpieczenie.zdrowotne.(§.2.ust ..1.pkt.4.roz-
porządzenia.składkowego) .

Wypłacane.pracownikowi.odszkodowanie.jest.swego.rodzaju.ekwiwalen-
tem.za.to,.że.pracownik.powstrzymuje.się.w.tym.okresie.od.wykonywania.
pracy. konkurencyjnej. na. rzecz. innych. podmiotów. niż. były. pracodawca ..
Charakter.tej.wypłaty.nie.ulega.zmianie,.gdy.pracownik.równocześnie.wy-
stępuje.na.drogę.sądową,.podnosząc.naruszenie.przepisów.Kodeksu.pracy.
przy. rozwiązywaniu. z. nim. umowy. o. pracę. i. żądając. przywrócenia. go. do.
pracy ..W.okresie.trwania.sprawy.w.sądzie.pracownika.również.wiąże.zakaz.
konkurencji. i. jeżeli. wypełni. warunki. zawartej. umowy,. to. odszkodowanie.
jest.należne .

  Mimo wyroku o przywróceniu pracownika do pracy, pra-
cownik zachowuje prawo do odszkodowania za zakaz 
konkurencji.

Odszkodowanie.nie.przysługuje.pracownikowi.od.dnia.jego.powrotu.do.
pracy ..Jeżeli.za.okres.po.powrocie.do.pracy.płatnik.nadal.wypłacałby.takie.
odszkodowanie,.to.przychód.ten.nie.byłby.już.zwolniony.ze.składek .

Jeżeli.odszkodowanie.obejmowało.np ..okres.1.roku.i.zostało.wypłacone.
jednorazowo.za.cały.okres,.a.po.9.miesiącach.pracownik.został.przywróco-
ny.do.pracy,. to. część.odszkodowania. za.okres.3.miesięcy. jest. nienależna.
i.w.pierwszej.kolejności.powinna.zostać.przez.pracownika.zwrócona. jako.
świadczenie.nienależne .

Gdyby.pracodawca.„zrezygnował”.z.dochodzenia.zwrotu. tej. części.od-
szkodowania,.to.należy.uznać,.że.pracownik.uzyska.przychód.ze.stosunku.
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pracy,. od. którego. powinny. być. naliczone. składki .. Przychód. powstałby.
w.miesiącu,.w.którym.pracodawca.zrezygnował.z.dochodzenia.zwrotu .

Wobec.tego.pracownik.uzyskałby.przychód,.od.którego.zaliczka.na.poda-
tek.nie.byłaby.pobierana,.gdyż.całe.odszkodowanie.zostało.opodatkowane.
w. miesiącu. jego. wypłaty .. Powrót. pracownika. spowodowałby. jednak. ten.
skutek,.że.„umorzona”.część.odszkodowania.(za.okres.po.powrocie.do.pra-
cy).powinna.być.uwzględniona.w.podstawie.wymiaru.składek.na.ubezpie-
czenia. społeczne. ze. względu. na. to,. że. po. powrocie. pracownika. do. pracy.
świadczenie.za.ten.okres.przestało.mieć.charakter.odszkodowawczy.i. tym.
samym.nie.byłoby.podstawy.do.zwolnienia.tej.części.przychodu.ze.składek .

PODSTAWA PRAWNA:

n. .art. 36 ust. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),

n. .art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188),

n. .§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1181),

n. .§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(j.t. Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

MIcHał JarosIk
ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jakich formalności wobec ZUS musi dopełnić płatnik w związku 
z przywróceniem pracownika do pracy

Jeden z naszych pracowników, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę zawartą na czas 
nieokreślony, na mocy wyroku sądowego został przywrócony do pracy. Zgłosił goto-
wość do podjęcia pracy następnego dnia po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu. 
Jakich formalności wobec ZUS powinniśmy dokonać w związku z tą sytuacją?

Powinni.Państwo.zgłosić.pracownika.do.ZUS.z.datą.wyrejestrowania.go.
z. ubezpieczeń .. Ponadto. należy. skorygować. raporty. RCA,. wykazując. pra-
cownika.w.każdym.miesiącu,.w.którym.pozostawał.bez.pracy,.z.zerowymi.
podstawami.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.oraz.ubezpiecze-
nie.zdrowotne .
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Okres.niewykonywania.obowiązków.służbowych.pracownika.przywróco-
nego.do.pracy.należy.traktować.do.celów.ubezpieczeniowych.jak.okres.pod-
legania.pracowniczym.ubezpieczeniom.w.ZUS ..Taka.sytuacja.wymaga.po-
nownego.zgłoszenia.pracownika.do.ubezpieczeń.społecznych.i.ubezpieczenia.
zdrowotnego,. gdyż. wcześniej,. w. związku. ze. zwolnieniem. pracownika.
z.pracy,.płatnik.składek.był.zobligowany.do. jego.wyrejestrowania.z.ZUS ..
Zatem.pracodawca.po.przywróceniu.podwładnego.do.pracy.musi.zgłosić.go.
do.ubezpieczeń.społecznych.oraz.do.ubezpieczenia.zdrowotnego.na.formu-
larzu. ZUS. ZUA,. z. pracowniczym. kodem. tytułu. ubezpieczenia. 01. 10. xx ..
Jako. datę. powstania. obowiązku. ubezpieczeń. należy. wpisać. datę,. z. którą.
pracownik. został. wcześniej. wyrejestrowany. z. ZUS. na. formularzu. ZUS.
ZWUA .

  Przywrócenie pracownika do pracy powoduje koniecz-
ność jego ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń spo-
łecznych i zdrowotnego z datą wyrejestrowania z zUS, 
dokonanego w związku z wcześniejszym rozwiązaniem  
z nim umowy o pracę.

Zgłoszenie. przywróconego. do. pracy. pracownika. do. ubezpieczeń. z. datą.
wsteczną.wiąże.się.także.z.koniecznością.przekazania.do.ZUS.korekty.doku-
mentów.rozliczeniowych ..Fakt,.że.w.miesiącach.poprzedzających.przywróce-
nie.do.pracy.zakład.pracy.nie.wypłacał.pracownikowi.żadnych.oskładkowa-
nych.świadczeń,.nie.zwalnia.z.obowiązku.przekazywania.za.niego.raportów.
ZUS.RCA.za.cały.okres.pozostawania.bez.pracy ..Oznacza.to,.że.za.cały.okres.
poprzedzający.miesiąc.powrotu.pracownika.do.pracy.pracodawca.musi:
n. .sporządzić.korekty.imiennych.raportów.miesięcznych.ZUS.RCA,.wyka-

zując.pracownika.z.zerowymi.podstawami.wymiaru.składek.i.zerowymi.
kwotami.składek,

n. .przygotować.korektę.deklaracji.rozliczeniowych.ZUS.DRA,
n. .przekazać.komplet.dokumentów.do.ZUS.(ZUS.DRA.i.ZUS.RCA) .

Pracodawca.ma.ponadto.obowiązek.wypłaty.wynagrodzenia.pracowniko-
wi.przywróconemu.do.pracy.za.cały.czas.pozostawania.bez.pracy.lub.jego.
część. wskazaną. przez. sąd. pracy .. Ponieważ. jest. to. należność. ze. stosunku.
pracy,.należy.ją.w.całości.oskładkować.i.opodatkować ..Tak.wypłacone.wy-
nagrodzenie. trzeba. wykazać. w. dokumentach. rozliczeniowych. składanych.
do.ZUS.za.miesiąc,.w.którym.pracownik.otrzymał.taką.wypłatę .
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Zdarza.się,.że.zwolniony.z.pracy.pracownik.uznaje.wypowiedzenie.za-
wartej.z.nim.umowy.na.czas.nieokreślony.za.nieuzasadnione.bądź.narusza-
jące.przepisy.o.wypowiedzeniu.umów.o.pracę ..Jeśli.z.tego.powodu.odwoła.
się.do.sądu.pracy,.a.sąd.przychyli.się.do.jego.stanowiska,.wówczas.zapada.
wyrok.o:
n. .bezskuteczności.wypowiedzenia,.a.jeżeli.umowa.o.pracę.uległa.już.roz-

wiązaniu.–.o.przywróceniu.pracownika.do.pracy.na.poprzednich.warun-
kach.albo

n. .odszkodowaniu.(art ..45.§.1.k .p .) .
Orzeczenie.sądu.przywracające.pracownika.do.pracy.prowadzi.do.wzno-

wienia.stosunku.pracy.istniejącego.przed.zakwestionowanym.rozwiązaniem.
umowy.o.pracę.oraz.zobowiązuje.zakład.pracy.do.zatrudnienia.pracownika ..
Warunkiem.przywrócenia.pracownika.do.pracy.na.podstawie.prawomocne-
go.wyroku.sądu.jest.zgłoszenie.przez.niego.gotowości.podjęcia.pracy ..Zgło-
szenie.gotowości.powinno.nastąpić.w.ciągu.7.dni.od.przywrócenia.do.pracy.
(liczonych.od.dnia,.w.którym.uprawomocniło.się.orzeczenie.sądu) ..Uchy-
bienie.temu.terminowi.uprawnia.pracodawcę.do.odmowy.dopuszczenia.pra-
cownika.do.pracy,.chyba.że.doszło.do.tego.z.przyczyn.niezależnych.od.pra-
cownika.(art ..48.§.1.k .p .) .

PODSTAWA PRAWNA:

 n. .art. 45 § 1, art. 48 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

 n. .art. 18 ust. 1, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),

 n. .§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1181).

MarIUsz PIgUlskI
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń 
społecznych
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